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Sammanfattning 

 

Titel: Etiskt ledarskap i säljande organisationer 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi. 

 

Författare: Moa Bohman och Evelina Nilsson. 

 

Handledare: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson och Maria Fregidou-Malama. 

 

Datum: Augusti 2015.  

 

Syfte: Denna studies syfte är att bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande 

organisationer utövar etiskt ledarskap, sett ur chefers perspektiv. 

 

Forskningsfrågorna som formulerades efter en genomgång av den befintliga teorin är:  

1. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom att vara en förebild? 

2. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning av etiska normer? 

3. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom kommunikation om etik? 

4. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning och kommunikation om 

etiska riktlinjer? 

5. Påverkar chefer sina anställdas beteende på något annat sätt? 

 

Metod: En fältstudie i form av kvalitativa intervjuer genomfördes för att samla in information. 

Respondenter var chefer i säljande organisationer. Efter transkribering av intervjuerna 

analyserades informationen genom uppdelning och jämförelser.  

 

Resultat & slutsats: Denna studie visar att de intervjuade cheferna utövar ett etiskt ledarskap 

genom att vara förebilder, genom att kommunicera om etik, genom att belöna i form av beröm 

och positiv feedback samt genom att förstärka det etiska klimatet med hjälp av kommunikation 

om etiska riktlinjer. Studien kan varken bekräfta eller dementera huruvida förstärkning av 

etiska normer genom bestraffningar sker. 

 

  



 

 

Förslag till fortsatt forskning: I denna studie finns det begränsningar i urvalets storlek, dess 

geografiska utbredning samt valet av perspektiv. Av den anledningen rekommenderas att 

undersökningen upprepas med antingen ett större urval eller på en annan geografisk plats än 

Gävle eller ur andra perspektiv. Framtida forskning bör även beröra huruvida bestraffningar 

används eller inte, och även varför. Relationen mellan de påverkansmetoder som tas upp i 

studien bör också undersökas. De nya påverkansmetoder som inte omfattades av den teoretiska 

modellen men som nämndes i intervjuerna bör också vara föremål för framtida forskning. 

 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar med insikter för den företagsekonomiska teorin. Då 

studiens resultat i vissa avseenden inte överensstämmer med den befintliga litteraturen har detta 

lett till konstruerandet av en ny teoretisk modell. Denna modell ger underlag för framtida 

forskning då dessa differenser behöver undersökas i en större omfattning. Studien bidrar även 

med ökad förståelse för hur chefer utövar etiskt ledarskap, vilket har potential att leda till ökad 

kunskap hos dagens aktiva chefer. Chefernas etiska ledarskap kan utvecklas och förbättras 

genom reflektion över sina egna tillvägagångssätt och hur dessa skiljer sig, eller 

överensstämmer, med de metoder som tas upp i denna studie. 

 

Nyckelord: Etiskt ledarskap, etiskt beteende, etiskt klimat, säljorganisationer. 
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Title: Ethical leadership in selling organizations. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
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Supervisor: Pär Vilhelmson, Kristina Mickelsson and Maria Fregidou-Malama. 

 

Date: August 2015. 

 

Aim: The purpose of this study is to contribute to greater understanding for how managers in 

selling organizations practice ethical leadership, viewed from a manager perspective. 

 

Following research questions were formulated after a review of the existing literature: 

1. Do managers influence the behavior of their followers by being role models? 

2. Do managers influence the behavior of their followers by reinforcement of ethical 

standards? 

3. Do managers influence the behavior of their followers by communication about ethics? 

4. Do managers influence the behavior of their followers by reinforcement and 

communication about ethical codes? 

5. Do managers influence the behaviour of their followers in some other way? 

 

Method: A field study in terms of qualitative interviews was conducted to gather information. 

The interview subjects were managers in selling organizations. After transcribing the 

interviews the information was analyzed by selection and comparison.  

 

Result & Conclusions: This study shows that the interviewed managers practice ethical 

leadership by being role models, by communicating about ethics, by rewarding in terms of 

credit and positive feedback as well as by reinforcing the ethical climate through 

communication about ethical codes. The study can neither confirm nor deny whether 

reinforcing ethical norms through punishment occurs. 

 



 

 

Suggestions for future research: In this study, there are limitations in sample size, geographic 

range and the choice of perspective. For that reason a repeated study with larger selection, 

participants from another geographical area or the use of a different perspective (for example 

the follower) is recommended. Future research should also address whether punishments are 

used or not, and also why that is. The relationship between the suggested methods should also 

be examined. The new methods, which were not covered by the theoretical model but were 

mentioned in the interviews, should also be subjects for future research. 

 

Contribution of the thesis: This study contributes with understandings for the business 

administration theory. Since the study results in some ways differed from the current literature 

a new theoretical model was created. This model provides a foundation for future research as 

these differences should be further investigated. The study also contributes with an increased 

understanding for how managers practice ethical leadership, which has the potential to enhance 

the knowledge of today’s active managers. The ethical leadership that the managers practice 

may evolve and improve by reflection about their own methods and how these differ, or 

correspond, to the methods presented in this study.  

 

Key words: Ethical leadership, ethical behavior, ethical climate, selling organizations. 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel av arbetet presenteras bakgrunden till studien. Problematiseringen tar upp 

varför detta arbete är intressant att genomföra samt behandlar och diskuterar de olika 

infallsvinklarna i ämnet. Detta leder slutligen fram till en presentation av studiens syfte.   

1.1 Bakgrund 

Stora etiska skandaler har historiskt sett drabbat företag som till exempel Enron (May, Chan, 

Hodges, & Avolio, 2003; Walumbwa & Schaubroeck, 2009) och Telia (Sjöshult, 2012). En följd av 

detta är att det blir allt vanligare att etik och etiskt beteende lyfts fram som viktiga faktorer i företag 

(Bengtsson, 2014; Hallstedt, 2003). Ett etiskt beteende är det beteende som är moraliskt accepterat 

som ”bra” eller ”rätt” (Sims, 1992) och utöver andra roller i företagen är det särskilt viktigt att de 

medarbetare som jobbar med försäljning beter sig etiskt (Valenzuela, Mulki, & Jaramillo, 2010).  

En typ av företag där etik är en viktig fråga är fastighetsmäklare. En undersökning visar hur endast 

6 procent av svenska folket har förtroende för denna yrkeskategori (Fastighetsbyrån, 2015). Detta är 

en försämring sedan 2013, då motsvarande undersökning visade på 8 procent (Fastighetsbyrån, 

2013). Baserat på dessa resultat är det viktigare än någonsin för företagen att fokusera på sin image 

och hur de framstår ur ett etiskt perspektiv. 

Området etik i förhållande till försäljning och ledarskap har varit i fokus för forskning i mer än ett 

kvarts sekel (Ferrell, Johnston, & Ferrell, 2007). Studier visar på tydliga samband mellan etiska 

värderingar och goda kundrelationer och därmed ökad lönsamhet (Ingram, LaForge, & Schwepker 

Jr, 2007; O’Fallon & Butterfield, 2005; Pettijohn, Pettijohn, & Taylor, 2008; Valenzuela et al., 

2010). Vidare visar forskningen att ledaren spelar en viktig roll när det kommer till att påverka 

etiken hos anställda (Huberts, Kaptein, & Lasthuizen, 2007), vilket gör ämnet etiskt ledarskap 

relevant och viktigt att studera. Enligt Brown, Treviño och Harrisons  (2005) definition handlar 

etiskt ledarskap om att, genom sitt agerande och kommunicerande, uppvisa ett beteende som är 

passande i förhållande till de normer som råder. Det innebär dessutom att förmedla detta beteende 

till sina medarbetare genom kommunikation, förstärkning av etiska beteenden samt genom sina 

beslutstaganden. 

För att få bättre förståelse för det etiska ledarskapet och hur det kan användas som ett verktyg för 

chefer och ledningsgrupper krävs det mer kunskap om begreppet: vad det består av och vad det 

leder till. När dessa begrepp definierats kan ytterligare undersökningar göras kring hur det etiska 

ledarskapet utövas i praktiken.  
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1.2 Problematisering 

Forskning visar att det är lönsamt för företag att fokusera på etik. Pettijohn, Pettijohn och Taylor 

(2008) menar att om en organisation arbetar utifrån etiska värderingar påverkar detta medarbetarnas 

beteenden vilket i sin tur leder till goda kundrelationer och ökad lönsamhet. Detta menar även 

O’Fallon och Butterfield (2005) som säger att ett etiskt synsätt leder till långvariga kundrelationer, 

lönsamhet, etiskt beslutsfattande samt ett etiskt klimat. Ett etiskt klimat i en organisation är den 

gemensamma förståelsen för vad som är rätt beteende samt hur etiska situationer bör hanteras 

(Grojean, Resick, Dickson, & Smith, 2004; Sims, 1992). Klimatet påverkar i sin tur säljarna till att 

bete sig etiskt (Schwepker Jr & Good, 2007). Även Ingram, LaForge och Schwepker Jr (2007) 

menar att ett etiskt beteende leder till en positiv effekt på försäljningen. Med ett gott etiskt rykte är 

det dessutom lättare för företaget att locka till sig kompetent personal (Jaramillo, Grisaffe, Chonko, 

& Roberts, 2009), något som i längden kan bli avgörande för utvecklingen och lönsamheten. 

Även om forskningen lyfter fram etiskt beteende som viktigt för alla typer av organisationer kan det 

anses särskilt viktigt för säljare då yrkeskategorin ofta ställs inför dilemman när företagets och 

kundens behov ställs mot varandra (Román & Luis Munuera, 2005). Kundorientering och ett 

långsiktigt tänkande i form av relationsskapande är mer betydande än någonsin inom säljbranschen. 

Eftersom en säljares agerande kan ha avgörande effekter gentemot kunderna är det viktigt att 

fokusera på det etiska klimatet i en organisation (Lagace, Dahlstrom, & Gassenheimer, 1991). 

Valenzuela et al. (2010) menar att kundens lojalitet till företaget hänger ihop med dennes 

uppfattning om säljarens etiska nivå. Därför är det viktigt att ledare i säljande organisationer 

utvecklar ett etiskt klimat med etiska regler för att möta de krav som kunderna ställer på säljarna 

(Valenzuela et al., 2010). 

Enligt Huberts et al. (2007) innebär begreppet etiskt ledarskap att ledaren föregår med gott exempel, 

är en förebild för de anställda och är tydlig med vilka regler och normer som finns. En etisk ledare 

ser till att utdela straff när reglerna inte efterlevs och är öppen och diskuterar eventuella problem 

och dilemman med de anställda. Dessa delar känns igen hos Heres och Lasthuizen (2012) som 

kallar dem role modelling (förebild), reinforcement (förstärkning av etiska normer) och 

communication about ethics (kommunikation om etik).  

För att de anställda ska bete sig etiskt spelar ledarskapet en stor roll då det, om det utförs med etiken 

i fokus, minskar oproduktivt och oetiskt beteende (Huberts et al., 2007), ökar den moraliska 

medvetenheten (Heres & Lasthuizen, 2012) samt på ett positivt sätt påverkar medarbetarnas 

framtidsoptimism när det gäller företaget (De Hoogh & Den Hartog, 2008). Brown och Treviño 

(2006) menar att resultatet av ett etiskt ledarskap är att medarbetarna tar bättre etiska beslut, får ett 
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mer prosocialt beteende, minskar destruktivt beteende samt leder till bättre attityder gentemot 

arbetsplatsen. 

Det finns ingen distinkt definition av etiskt beteende eftersom en sådan uppfattning ofta är person- 

och situationsspecifik (Lagace et al., 1991). Det är ändå viktigt att företag som bryr sig om 

överlevnad och konkurrens antar utmaningen det innebär att främja etiskt beteende (Sims, 1992) 

eftersom oetiska beteenden hos säljarna kan leda till allvarliga negativa konsekvenser för företaget 

(Jones, Brown, Zoltners, & Weitz, 2005). 

Trots att ledare spelar en stor roll för påverkan på de anställdas beteende (Huberts et al., 2007) är 

det ont om empiriska undersökningar som studerar den etiska dimensionen av ledarskap (Brown et 

al., 2005). Den forskning som finns har varit antingen normativ eller har gjorts ur ett filosofiskt 

perspektiv (Brown et al., 2005). Därmed finns det behov av en empirisk undersökning som 

fokuserar på hur etiskt ledarskap faktiskt utövas i praktiken. 

1.3 Syfte  

Denna studies syfte är att bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar 

etiskt ledarskap, sett ur chefers perspektiv. 

1.4 Målgrupp 

Denna studie har två målgrupper. Den första är forskare som har intresse av den etiska dimensionen 

av ledarskap. Studien bidrar till förståelse för hur etiskt ledarskap utövas i praktiken, vilket kan vara 

av betydelse för framtida studier kring etik och ledarskap. Den andra är nuvarande och framtida 

chefer i säljande organisationer. Studien avhandlar den teoretiska grund som ligger bakom etiskt 

ledarskap, etiskt beteende och etiskt klimat och också hur dagens chefer i säljande organisationer 

utövar ett ledarskap fokuserat på etik och påverkan på de anställdas beteende. Förhoppningen är att 

chefer kan tillägna sig texten och med hjälp av den reflektera över hur deras eget agerande inverkar 

på säljarnas beteende.  

1.5 Avgränsningar 

Etiskt ledarskap kan studeras ur ett flertal perspektiv då dess påverkan på anställdas beteende berör 

många olika aktörer. Denna studie har fokuserat på chefers handlingar där utgångspunkten har varit 

påverkan på anställda. Avgränsningen har inneburit att de anställdas perspektiv har uteslutits. Inte 

heller andra relationer som inkluderar etiskt beteende, till exempel hur anställda påverkar varandra 

eller anställdas inflytande på chefens ledarskap, har fått utrymme.  
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Den delen av det etiska ledarskapet som berör chefens personliga egenskaper, kallat moral person 

av Treviño, Hartman och Brown (Heres & Lasthuizen, 2012), kommer inte utforskas mer än till 

definitionen. 

1.6 Disposition 

I inledningen av denna studie har läsaren introducerats med en mindre överblick kring ämnet etiskt 

ledarskap. Studiens ämnesval har motiverats och syftet har presenterats. Fortsättningsvis tas 

litteratur från tidigare forskning upp för att skapa en djupare förståelse kring etiskt ledarskap, etiskt 

beteende samt till viss del även etiskt klimat. I slutet på kapitlet tidigare forskning finns studiens 

forskningsfrågor. Därefter kommer metodkapitlet, vilket innehåller en beskrivning av det 

tillvägagångssätt som valts för att genomföra studien, motivering av metoden samt en avslutande 

metoddiskussion. I kapitlet resultat & analys finns resultatet från fältstudien som beskriver vad som 

faktiskt har upplevts i praktiken av de medverkande cheferna. Empirin studeras och analyseras för 

att komma fram till ett resultat. Slutligen förs ett resonemang kring studiens genomförande, resultat, 

bidrag samt förslag på vidare forskning i studiens sista avsnitt, avslutande diskussion. Där knyts 

även resultatet till studiens forskningsfrågor.  
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2 Tidigare forskning 

I detta kapitel utvecklas och förklaras studiens begrepp etiskt ledarskap, etiskt beteende samt etiskt 

klimat utifrån tidigare forskning och litteratur. Denna fördjupande teori mynnar ut i de 

forskningsfrågor som ligger till grund för studien.  

2.1 Etik 

Etik handlar om vad som kan betraktas som bra och rätt respektive dåligt och fel (Sims, 1992). Det 

är ett ämne som länge intresserat oss människor. Ursprunget av ordet etik härrör ur det grekiska 

ordet ethos vars betydelse är motsvarande svenska orden sedvanligt eller sed (Sims, 1992).  

Forskning har visat att ”good ethics is good business” (Pettijohn et al., 2008, s. 547), vilket innebär 

att företag som lyfter fram etiska värderingar och socialt ansvar har en benägenhet att vara mer 

lönsamma än andra företag. Författarna menar att detta beror på att etik och socialt ansvar bland 

annat leder till positiva relationer med kunder, mindre kostnader för skadade rykten som behöver 

repareras samt fördelar när det kommer till att skaffa fram kapital. Schwepker Jr och Good (2007) 

instämmer i detta och hävdar att etik på grund av detta håller på att bli en integrerad del i 

organisationers strategier. 

2.1.1 Etik i säljande organisationer 

Betydelsen av etik är särskilt stor i säljande organisationer. Bortsett från de nackdelar som uppstår 

vid skadeståndsanspråk (Román & Luis Munuera, 2005) menar Ingram et al. (2007) att potentiella 

köpare tar hänsyn till företagens etiska rykte när de ska ta sitt köpbeslut. De hävdar att det är viktigt 

att säljaren uppvisar ett etiskt beteende för att kunna skapa nya kundrelationer och också för att 

underhålla befintliga, något som stöds av ett flertal andra forskare (Gundlach & Murphy, 1993; 

Román & Luis Munuera, 2005; Román & Ruiz, 2005). Román och Ruiz (2005) anser att detta är 

särskilt viktigt när kunderna har en negativ syn på företagets bransch, vilket till exempel är fallet för 

fastighetsmäklarbranschen (Fastighetsbyrån, 2015). Ingram et al. (2007) menar att fokus på säljetik 

kan underlätta för organisationen att generera nya kunder samt underhålla och utöka de 

kundrelationer man redan har, även när branschen som sådan har etiska problem. 

En annan orsak till att etik är viktigare för säljare än andra yrkeskategorier är att de förstnämnda i 

regel står inför en stor etisk press (Román & Luis Munuera, 2005). Detta beror på att de jobbar i 

förhållandevis oövervakade miljöer, samtidigt som de är primärt ansvariga för att generera intäkter 

och utvärderas för detta ur ett kortsiktigt perspektiv (Dubinsky, Howell, Ingram, & Bellenger, 1986; 

Román & Luis Munuera, 2005). Det är också vanligt att säljare upplever en rollkonflikt, vilket 

innebär att två eller fler aktörer har förväntningar på en person på ett sådant sätt att om personen 

uppfyller den enas önskemål är det svårt, eller till och med omöjligt, att uppfylla den andres på ett 
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tillfredsställande sätt (Román & Luis Munuera, 2005). För säljare kan detta ta sig uttryck då man 

simultant försöker möta både företagets och kundens efterfrågan. En kund kan till exempel vilja ha 

bättre kreditvillkor eller snabbare leverans än företagets ledning tycker är acceptabelt (Román & 

Luis Munuera, 2005).  

2.2 Etiskt ledarskap 

Det primära syftet med etiskt ledarskap är att utveckla ett etiskt beslutsfattande och beteende hos de 

anställda. Det är detta fokus på att främja och hantera etik som särskiljer etiskt ledarskap från andra 

ledarskapsstilar som till exempel det transformella ledarskapet (Brown et al., 2005; Brown & 

Treviño, 2006). Brown et al. (2005) menar att denna typ av ledarskap är konceptuellt likt det etiska 

ledarskapet, men att de olika ledarskapsstilarna ändå är olika begrepp. 

Brown et al. (2005) argumenterar vidare att det finns likheter mellan etiskt och transformellt 

ledarskap, eftersom det senare kan beskrivas som att inspirera den anställda genom att justera sina 

egna och de anställdas värderingar mot viktiga moraliska principer. De menar dock att etiska 

komponenter i transformellt ledarskap bara står att finna i en av de fyra delar (inspirational 

motivation, idealized influence, individualized consideration och intellectual stimulation) som 

ledarskapstypen består av; det idealiserande inflytandet. Denna del innehåller aspekter som att 

ledaren är en förebild som de anställda kan efterlikna, att man kan räkna med att ledaren kommer 

göra det rätta samt att denne demonstrerar ett etiskt och moraliskt beteende med hög standard 

(Brown et al., 2005). 

Författarna menar vidare att ett etiskt ledarskap är positivt relaterat till fenomen som ärlighet, 

pålitlighet för ledaren, rättvist agerande, hänsynstagande beteende och socialiserande karismatiskt 

ledarskap samt negativt relaterat till utnyttjande av sin ledarposition. Trots detta är alltså begreppet 

inte underordnat någon av dessa utan står som ett eget begrepp, skilt från dessa fenomen (Brown et 

al., 2005). Brown et al. (2005) hävdar vidare att sådana ledarbeteenden som ger tecken på att 

ledaren bryr sig om människor samt behandlar de anställda rättvist bidrar till en uppfattning om 

etiskt ledarskap. 

Heres och Lasthuizen (2012) beskriver hur Treviño, Hartman och Brown i en artikel från 2000 har 

delat upp det etiska ledarskapet i två grundläggande delar: moral person (etisk person) och moral 

manager (etisk ledare). Den förstnämnda delen handlar om personliga egenskaper hos ledaren och 

om hur pass moraliska ledarens egna beteenden och beslutsfattanden är. Författarna hävdar att de 

drag som finns hos etiska ledare är inbäddade i deras beslutsfattande och beteende. Den andra 

delen, moral manager, kan beskrivas som de handlingar ledaren utför som är medvetet inriktade på 

att främja etiska beslutstaganden och beteenden hos de anställda (Heres & Lasthuizen, 2012). 
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Författarna delar upp även moral manager, och menar att det består av fyra delar: vara en förebild, 

förstärka de etiska normer som finns, kommunicera om etik samt se till att de anställda är delaktiga 

i beslut som tas.  

Av dessa går de första tre att känna igen från den definition av etiskt ledarskap som finns att tillgå i 

litteraturen. Där beskrivs etiskt ledarskap som: ”… the demonstration of normatively appropriate 

conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion of such 

conduct to followers through two-way communication, reinforcement, and decision-making” 

(Brown et al., 2005, s. 120). Begreppet handlar alltså om att, genom agerande och 

kommunicerande, uppvisa ett beteende som är passande i förhållande till de normer som råder. Det 

innebär dessutom att förmedla detta beteende till sina medarbetare genom tvåvägskommunikation, 

förstärkning av de etiska normerna samt genom sina beslutstaganden. 

2.2.1 Utövandet av etiskt ledarskap 

Baserat på definitionen i kombination med begreppet moral manager finns det tre faktorer som 

spelar en särskilt stor roll för det etiska ledarskapets påverkan på de anställdas beteende. Dessa tre 

handlar om att vara en förebild (role model), att förstärka de etiska normerna genom belöningar och 

bestraffningar (reinforcement) samt att kommunicera om etik (communication about ethics) (Brown 

et al., 2005; Heres & Lasthuizen, 2012). 

Förebild 

Den viktigaste faktorn för utövandet av etiskt ledarskap är att föregå med gott exempel (Neubert, 

Carlson, Kacmar, Roberts, & Chonko, 2009). Detta stöds av Sims (1992) som menar att etiska 

normer kommer ha en liten påverkan på de anställdas beteende om dessa normer inte stöds av att 

ledarna beter sig på ett sätt som stämmer överens med dessa. Även Schwepker Jr och Good (2007) 

håller med och lyfter fram studier i marknadsföring som visat att säljare uppfattar sina ledare som 

den i särklass viktigaste faktorn för påverkan på etiska/oetiska beslut. Denna påverkan sker genom 

bland annat observerande inlärning, imitering samt identifiering (Brown et al., 2005; Neubert et al., 

2009; Schwepker Jr & Good, 2007). 

För att kunna vara en förebild måste personen i fråga vara trovärdig och attraktiv för andra (Neubert 

et al., 2009), detta då det krävs ett fokus på ledaren och dennes beteenden för att förebilden ska vara 

effektiv (Brown et al., 2005). Dessa egenskaper kan erhållas genom till exempel makt och status, 

som i sin tur kan uppstå genom ledarens tilldelade roll, status, bevis på framgång samt förmåga att 

påverka andras beteenden och resultat (Brown et al., 2005; Neubert et al., 2009).  
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Ett annat sätt att erhålla den här makten står att finna i anknytningsteorin som menar att makten 

uppstår genom en personlig anknytning mellan ledaren och medarbetaren då den ena personen har 

behov som den andre kan tillfredsställa (Neubert et al., 2009). Även om dessa teorier ursprungligen 

är inriktade på barn och deras vårdgivare har forskning visat att de går att applicera även på vuxna 

relationer (Davidovitz, Mikulincer, Shaver, Izsak, & Popper, 2007), till exempel den mellan ledare 

och deras anställda (Popper & Mayseless, 2003). Davidovitz et al. (2007) menar vidare att chefer 

som med hjälp av sitt etiska beteende skapat starka anknytningar kan dra nytta av den makt detta 

innebär för att påverka sina anställda. 

Förstärkning av etiska normer 

Bortsett från iakttagelser av ledarens beteenden och attityder, påverkas de anställdas egna beteenden 

av hur kollegorna blir belönade eller bestraffade för olika handlingar (Brown et al., 2005; Neubert 

et al., 2009; Trevino, 1992). Denna del av det etiska ledarskapet, förstärkning av etiska normer, 

handlar om att belöna eller bestraffa etiska respektive oetiska beteenden (Heres & Lasthuizen, 

2012), och handlar inte bara om att påverka den som får belöningen/bestraffningen utan även 

omgivningen (Brown et al., 2005; Mayer, Kuenzi, Greenbaum, Bardes, & Salvador, 2009). Forskare 

hävdar att de anställda är mer nöjda med en ledare som disciplinerar de som gör fel än en som inte 

gör det (Trevino, 1992; Trevino & Ball, 1992). En anledning till detta är att bestraffning av etiska 

överträdelser minskar den anställdes rollkonflikt (Schwepker & Hartline, 2005). 

Belöningar och bestraffningar används för att på ett effektivt sätt påverka de anställdas beteende 

och för att hjälpa till att forma företagets etiska klimat (Schwepker Jr & Good, 2007). Schwepker Jr 

och Good (2007) skriver att bestraffningar som utdelats på ett passande sätt kan leda till en 

korrigering av beteendet. De skriver vidare att en persons beslut att bete sig etiskt eller oetiskt kan 

påverkas av bestraffningar; både av verkliga bestraffningar och hot om bestraffningar. Denna typ av 

konsekvenser, belöningar och bestraffningar, bidrar till en effektivare påverkan på beteendet genom 

att vara socialt påtagliga samt genom att underlätta lärandet på ett förutsägbart sätt (Brown et al., 

2005). Belöningar och bestraffningar informerar individen om fördelarna med att bete sig etiskt 

samt kostnaden av ett opassande beteende (Brown et al., 2005). 

Sammanfattningsvis menar forskningen att man genom att upprätta ett etiskt klimat med etiska 

koder, etiska policys samt belöningar/bestraffningar får en kontrollmekanism som bör minska 

risken för att oetiska beslut fattas (Schwepker, Ferrell, & Ingram, 1997). Om ett etiskt beteende 

önskas måste prestationsmätningar, uppskattning samt belöningssystem modifieras så att de tar med 

etiskt beteende i beräkningen (Sims, 1992; Trevino, 1986). 
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Kommunikation om etik 

Utöver förstärkning av de etiska normerna som en viktig del i påverkan på de anställdas beteende 

finns det ytterligare en faktor som är kritisk. För att få de anställda att lägga fokus på de etiska 

normer man vill främja menar Brown et al. (2005) att det är viktigt att kommunicera om dessa. 

Kommunikation innebär bland annat att belysa de moraliska konsekvenserna av beslut, ha öppna 

diskussioner om individuella och organisatoriska värderingar, tydliggöra normer och 

rollförväntningar samt att ge vägledning om lämpliga handlingar (Brown et al., 2005; De Hoogh & 

Den Hartog, 2008; Grojean, Resick, Dickson, & Smith, 2004; Huberts et al., 2007; Piccolo, 

Greenbaum, Hartog, & Folger, 2010; Treviño, Brown, & Hartman, 2003; van den Akker, Heres, 

Lasthuizen, & Six, 2009). Ledaren kan dessutom kommunicera sitt etiska budskap genom att göra 

sin egen beslutsprocess transparent för sina anställda (De Hoogh & Den Hartog, 2008; Treviño et 

al., 2003). Etiska ledare är öppna, lättillgängliga och villiga att lyssna på de frågor och dilemman 

som medarbetarna kan ha (Huberts et al., 2007), samt ger dem feedback angående deras etiska 

agerande (Grojean et al., 2004). 

Schwepker Jr och Good (2007) menar att en ledare som kommunicerar oetiska beteenden kommer 

påverka sina säljare till att vara mer oetiska. Att kommunicera om etik på ett bra sätt är alltså en 

kritisk del av ett ledarskap där de etiska normerna inte prioriteras bort i strävan efter kortsiktiga 

vinster för organisationen (Brown et al., 2005; Piccolo et al., 2010). 

2.2.2 Fler sätt att beskriva det etiska ledarskapet 

Nedan följer ytterligare två modeller som beskriver vad det etiska ledarskapet innebär och hur det 

utövas. 

Mäta etiskt ledarskap med ELS (Ethical Leadership Scale) 

För att ha ett verktyg att mäta etiskt ledarskap med har Brown et al. (2005) utvecklat en mätskala de 

kallar för Ethical Leadership Scale (ELS). Den består av tio påståenden om ledaren. På en 7-gradig 

skala får respondenten svara på hur mycket de håller med om påståendena. De 10 punkterna finns 

beskrivna i de första två kolumnerna i tabell 1. 
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Tabell 1. De tio påståendena som utgör ELS (Ethical Leadership Scale) (Brown et al., 2005) 

Påstående enligt ELS 

(Brown et al., 2005, s. 125) 
Svensk översättning 

Koppling till moral 

person / moral manager 

Listens to what employees 

have to say 

Lyssnar på vad de anställda har 

att säga 
Kommunikation om etik 

Disciplines employees who 

violate ethical standards 

Disciplinerar anställda som 

bryter mot de etiska normerna 

Förstärkning av etiska 

normer 

Conducts his/her personal 

life in an ethical manner 

Uppför sig etiskt på ett  

genuint sätt 
Moral person 

Has the best interests of 

employees in mind 
Har de anställdas bästa i åtanke Moral person 

Makes fair and balanced 

decisions 

Tar rättvisa och balanserade 

beslut 
Förebild 

Can be trusted Är pålitlig Moral person 

Discusses business ethics 

or values with employees 

Diskuterar företagsetik och 

värderingar med de anställda 
Kommunikation om etik 

Sets an example of how to 

do things the right way in 

terms of ethics 

Föregår med ett gott exempel 

på hur saker ska göras på ett 

etiskt sätt 

Förebild 

Defines success not just by 

results but also the way 

that they are obtained 

Ser inte bara resultaten i sig 

som en framgång utan även hur 

de har uppnåtts 

Moral person 

When making decisions, 

asks “what is the right 

thing to do?” 

När beslut ska tas: frågar ”vad 

är det rätta?” 
Kommunikation om etik 

 

Etiskt ledarskap som sju processer 

Grojean et al. (2004) anser att det etiska ledarskapet består av sju processer genom vilka ledare 

överför vikten av etiska värden till de anställda och fastställer förväntningarna gällande deras 

beteende, vilket i längden blir en del av organisationens klimat. Visserligen menar de att ledare på 

olika nivåer av organisationen använder sig av olika processer för att överföra värderingar och 

förväntningar, men att det ändå alltid är någon av dessa sju det handlar om. De sju processerna som 

ledaren använder sig av finns beskrivna i de första två kolumnerna i tabell 2. 
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Tabell 2. Sju processer som etiskt ledarskap består av (Grojean et al., 2004) 

Process  

(Grojean et al., 2004) 
Svensk översättning 

Koppling till moral 

person / moral manager 

Use values-based leadership 
Använder sig av ett 

värderingsbaserat ledarskap 
Moral person 

Set the example Föregår med ett gott exempel Förebild 

Establish clear expectations 

of ethical conduct 

Skapar tydliga förväntningar 

om etiskt uppförande 
Kommunikation om etik 

Provide feedback, coaching, 

and support regarding 

ethical behaviour 

Ger feedback, coachning och 

stöd gällande etiskt beteende 
Kommunikation om etik 

Recognize and reward 

behaviours that support 

organizational values 

Uppmärksammar och belönar 

beteenden som går i linje med 

organisationens värderingar 

Förstärkning av etiska 

normer 

Be aware of individual 

differences among 

subordinates 

Är uppmärksam på 

individuella skillnader hos de 

anställda 

Moral person 

Establish leader training 

and mentoring 

Inrättar ledarutbildningar och 

mentorskap 
Kommunikation om etik 

       

Den sista kolumnen i tabellerna 1 och 2 visar att även faktorerna i dessa modeller går att 

kategorisera in under antingen moral person, eller under tre av de delar som står att finna i 

begreppet moral manager: förebild, förstärkning av etiska normer samt kommunikation om etik. 

Detta styrker tolkningen att de tre sistnämnda faktorerna innehar en väsentlig roll när det gäller 

utövandet av etiskt ledarskap. 

2.2.3 Följder av ett etiskt ledarskap 

Enligt den tidigare forskningen leder ett etiskt ledarskap till fördelaktiga följder. Brown och Treviño 

(2006) lyfter fram några av dessa som de anser vara särskilt betydelsefulla och som också 

överensstämmer med flertalet andra vetenskapliga artiklar.  

Brown och Treviño (2006) skriver att det etiska ledarskapet är viktigt framför allt på grund av de 

följder det anses ge upphov till. De beskriver i sin artikel fyra följder av det etiska ledarskapet. Den 

första innebär att det etiska ledarskapet påverkar de anställdas beslutstaganden genom att öka deras 

moraliska medvetenhet och bedömningsförmåga (Brown & Treviño, 2006; Heres & Lasthuizen, 

2012). Den andra handlar om att det etiska ledarskapet påverkar den anställdes vilja att göra saker 
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som gynnar någon annan, dennes så kallade prosociala beteenden, som till exempel mängden 

altruism samt viljan att hjälpa andra med arbetsrelaterade problem (Brown et al., 2005; Brown & 

Treviño, 2006; De Hoogh & Den Hartog, 2008; Heres & Lasthuizen, 2012; Mayer et al., 2009). 

Den tredje följden som Brown och Treviño (2006) nämner beskriver att de anställdas 

kontraproduktiva och oetiska beteenden minskar av ett etiskt ledarskap (Brown & Treviño, 2006; 

De Hoogh & Den Hartog, 2008; Heres & Lasthuizen, 2012; Huberts et al., 2007; Mayer et al., 

2009). Stouten, van Dijke, Mayer, De Cremer och Euwema (2013) håller med men tillägger att 

denna effekt avtar om ledaren uppfattas som alltför etisk, eftersom de anställda då får svårt att 

identifiera sig med ledaren.  

Den sista följden av etiskt ledarskap, som Brown och Treviño (2006) nämner, handlar om de 

anställdas attityder. Det etiska ledarskapet leder till förbättrad arbetstillfredsställelse, engagemang, 

motivation, nöjdhet, optimism samt ökade ansträngningar och initiativtagande (Brown et al., 2005; 

Brown & Treviño, 2006; De Hoogh & Den Hartog, 2008; Heres & Lasthuizen, 2012; Mayer et al., 

2009; Piccolo et al., 2010; Román & Luis Munuera, 2005). 

Utöver dessa fyra lägger Brown et al. (2005) till ytterligare två resultat av det etiska ledarskapet. De 

menar att det ger upphov till upplevd effektivitet hos ledaren samt att det etiska ledarskapet ökar 

viljan hos de anställda att rapportera problem till ledningen. Sammantaget påverkar det etiska 

ledarskapet de anställdas beteenden och attityder på flera olika plan vilket ger en stark motivering 

till att utöva den här typen av ledarskap.   

En annan anledning till varför just etiskt ledarskap är av stor vikt är att ledaren spelar en väsentlig 

roll när det kommer till att förse sina anställda med moraliska referensramar (Grojean et al., 2004). 

De flesta anställda vänder sig utifrån sig själv till någon närstående för etisk vägledning (Trevino, 

1986) och därför behöver ledaren vara en central källa för denna typ av vägledning på arbetsplatsen 

(Brown et al., 2005). Grojean et al. (2004) menar att organisationens ledare spelar en viktig roll när 

det kommer till att kommunicera samt demonstrera den verkliga betydelsen av de etiska 

värderingarna till de anställda. 

Sammanfattningsvis finns det ett flertal olika aspekter som styrker att etiskt ledarskap är viktigt 

samt leder till en mängd positiva effekter för företaget.  

2.3 Etiskt beteende 

Etiskt beteende är ett beteende som är moraliskt accepterat som ”bra” eller ”rätt” i en viss situation, 

i motsats till ”dåligt” eller ”fel” (Sims, 1992). Exempel på detta kan vara hur stor arbetsinsats man 

levererar eller hur mycket man hjälper sina kollegor (Kacmar, Carlson, & Harris, 2013). Det kan 
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också handla om att inte utöva ett oetiskt beteende som till exempel att vara manipulativ, fuska, 

missbruka finansiella medel (Khuntia & Suar, 2004), ljuga i säljsamtalet, tappa fokus på kundens 

behov till förmån för säljmålen (Ingram et al., 2007; Román & Luis Munuera, 2005) eller hamna i 

konflikter med kollegorna angående vilka kunder som ”tillhör” vem (Ingram et al., 2007). 

En anledning till att individer medvetet utför oetiska handlingar kan vara att organisationer ofta 

belönar beteenden som bryter mot de etiska normerna; man har så kallade motnormer 

(counternorms) (Sims, 1992). Det kan till exempel handla om en säljare som blir befordrad trots att 

denna nått framgång genom oetiska metoder, eller att en anställd som rapporterat problem inte alls 

välkomnas utan kanske till och med bestraffas för detta.  

Sims (1992) förklarar vidare att det finns andra faktorer som påverkar risken för oetiskt beteende. 

Om en organisations största konkurrenter inom en bransch presterar bra på grund av oetiska 

aktiviteter kan det vara svårt för organisationens anställda att bara välja etiska ageranden för egen 

del. Press, möjlighet och benägenhet är ytterligare faktorer som kan leda till oetiska aktiviteter 

(Sims, 1992). 

2.3.1 Betydelsen av etiskt beteende 

Empiriska undersökningar visar att ett etiskt beteende är positivt relaterat till förtroende och 

tillfredsställelse hos kunden, vilket leder till en ökning av relationskvaliteten och sannolikheten för 

framtida fördelar för säljaren (Lagace et al., 1991; Román & Ruiz, 2005). Kunder tenderar att hellre 

köpa från säljare de litar på (Ganesan, 1994), och både säljarens (Schwepker Jr & Ingram, 1996) 

och organisationens prestationer förbättras genom etiskt beteende, vilket i sin tur leder till ökad 

försäljning (Schwepker Jr & Good, 2007). Detta stöds i Honeycutt, Siguaw och Hunts (1995) studie 

där de fann att högpresterande säljare uppvisar ett mycket etiskt beteende. 

Román och Luis Munuera (2005) håller inte med utan menar att ett etiskt beteende visserligen leder 

till en lägre nivå av rollkonflikt och en högre nivå av arbetstillfredsställelse, men inte till bättre 

prestationer. De förtydligar dock att detta rör kortsiktiga säljprestationer vilket kan förklaras av att 

det är mer sannolikt att etiska säljare utvecklar och bibehåller relationer genom utvecklandet av 

förtroende i långsiktiga snarare än i kortsiktiga försäljningar. De menar att ett etiskt beteende bara 

kan leda till ökad försäljning när säljaren har att göra med en kund som kommer komma tillbaka för 

att köpa mer. 

Jones et al. (2005) belyser att oetiska beteenden hos säljarna leder till negativa konsekvenser som 

till exempel att det skapar problem inom säljorganisationerna, skadar kundrelationer, minskar 

kundlojaliteten samt minskar försäljningen. Därför anser Sims (1992) att det är av vikt att en 
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effektiv organisationskultur uppmuntrar etiskt beteende och motverkar oetiskt beteende. Sims 

menar vidare att organisationer som bryr sig om överlevnad och konkurrens måste anta utmaningen 

att främja etiska beteenden. 

2.3.2 Vilka beteenden är etiska? 

Vad som kan ses som ett etiskt beteende ligger lite i en ”gråzon” där det inte alltid är tydligt vad 

som är rätt eller fel (Sims, 1992). Det är dessutom svårt att definiera vad ett etiskt beteende är 

eftersom det ofta är situationsspecifikt (Lagace et al., 1991). Det kan dock sägas att etik kräver att 

en person beter sig enligt reglerna för en moralisk filosofi med betoning på fastställandet av rätt och 

fel (Gundlach & Murphy, 1993). Mer specifikt så är ett etiskt säljbeteende relaterat till vida 

”erkända” samhällsnormer såsom rent spel, ärlighet och full insyn (Román & Luis Munuera, 2005).  

Román och Luis Munuera (2005) definierar i sin studie etiska säljbeteenden som rättvisa och ärliga 

åtgärder som gör det möjligt för säljaren att främja långsiktiga relationer med kunder baserat på 

kundnöjdhet och förtroende. Exempel på sådana åtgärder inkluderar: sälja produkter som motsvarar 

kundernas behov, tillhandahålla sann information om produkten (till exempel när man jämför med 

konkurrentens produkt med avseende på fördelar och tillgång) samt implementering av säljtekniker 

som inte sätter för stor press på kunden (Lagace et al., 1991; Román & Luis Munuera, 2005; 

Verbeke, Ouwerkerk, & Peelen, 1996).  

2.3.3 Påverkan på beteendet 

Den tidigare litteraturen erbjuder ett flertal sätt att påverka beteendet hos de anställda. Chefen har 

bland annat en direkt påverkan på den anställdes beteende genom sin attityd och sitt eget beteende 

(Schwepker Jr & Good, 2007). Sims (1992) bekräftar ledarens betydande roll då han menar att 

effektiv hantering av etiska problem kräver att organisationens chefer, och i förlängningen dess 

anställda, vet hur man hanterar etiska situationer i den dagliga verksamheten. Han lyfter också fram 

att organisationer kan utöva en viktig påverkan på sina medlemmar, även de som initialt har starka 

etiska normer (Sims, 1992). 

Ledaren kan också påverka beteendet hos de anställda genom att avgränsa och betona lämpligt 

beteende (Schwepker Jr & Good, 2007). Detta kan ske om organisationen utvecklar, kommunicerar 

och förverkligar etiska riktlinjer, bestraffar oetiskt beteende, belönar etiskt beteende samt minskar 

de fördelar som finns med det oetiska beteendet (Román & Luis Munuera, 2005; Schwepker Jr & 

Good, 2007). Åtgärder som dessa gör att det inte är önskvärt att utöva oetiska handlingar 

(Schwepker Jr & Good, 2007).  
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När man inför ovanstående åtgärder skapar man samtidigt ett etiskt klimat (Ferrell & Gresham, 

1985), vilket ses som en metod för att kontrollera beteendet hos de anställda (Schwepker Jr & 

Good, 2007). Mer etiskt beteende förväntas nämligen finnas i klimat där etiska värderingar och 

beteenden uppmuntras och stöttas (Bartels, Harrick, Martell, & Strickland, 1998; Upchurch & 

Ruhland, 1996; Wimbush & Shepard, 1994). 

2.3.4 Etiskt beslutsfattande 

En del i att bete sig etiskt är att utöva ett etiskt beslutsfattande, något Verbeke et al. (1996) 

beskriver som säljarnas respons i olika scenarion. Även när det gäller det etiska beslutsfattandet 

menar litteraturen att ledningen kan påverka det genom olika kontrollsystem, sina attityder, ordval 

och handlingar och dessutom vid anställning och utbildning av personal (Schwepker Jr & Good, 

2007).  

Ferrell, Johnston och Ferrell (2007) menar att det i princip finns två forskningsströmmar som berör 

vad som påverkar etiskt beslutsfattande: individuella faktorer som kön, ålder, utbildning, etiska 

värderingar, tid i befattningen och bakgrund samt organisationskulturen med faktorer som säljroll, 

säljmiljö, intensiteten av etiska dilemman, ledarstil, organisationsklimat samt organisationskultur. 

2.4 Etiskt klimat 

Det etiska klimatet i en organisation är den gemensamma förståelsen för vad som är rätt beteende 

samt hur olika situationer bör hanteras (Grojean et al., 2004; Sims, 1992). Detta klimat sätter tonen 

för beslutsfattandet på alla nivåer och i alla situationer (Sims, 1992). Klimatet inkluderar de 

anställdas uppfattningar om uppförandekoder, etiska policyer och deras genomföranden samt 

bestraffningar för oetiskt beteende (Schwepker Jr & Good, 2007). Verbeke et al. (1996) skriver att 

etiskt klimat kan mätas som säljarnas uppfattning om kollegornas etik och Schwepker Jr och Good 

(2007) menar att det finns ett positivt samband mellan etiskt klimat och etiskt beteende. 

Huruvida klimatet uppfattas som etiskt av organisationens medlemmar beror på många olika 

faktorer. Bland annat interna etiska riktlinjer och användandet av bestraffningar för etiska 

överträdelser (Ferrell & Gresham, 1985; Grojean et al., 2004; Schwepker Jr & Good, 2007; 

Schwepker & Hartline, 2005). Interna koder och riktlinjer skapar en miljö där etiska värderingar 

främjas, stöds samt delas mellan de anställda (Vardi, 2001; Wimbush & Shepard, 1994). När 

förståelsen utökas för att etiska överträdelser bestraffas, förstärks denna miljö och klimatet blir 

starkare (Schwepker & Hartline, 2005). Alltså bör ledare, för att skapa ett mer etiskt klimat, stärka 

de interna riktlinjerna genom att förmedla sina etiska förväntningar till de anställda, förstärka de 

etiska normerna, uppmuntra till öppna diskussioner om etik på arbetsplatsen samt inte hålla igen när 
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det gäller att bestraffa de medarbetare som bryter mot företagets etiska normer (Schwepker & 

Hartline, 2005). 

Ytterligare faktorer som påverkar det etiska klimatet är de anställdas egna handlingar och 

förväntningar (Grojean et al., 2004), organisationens sociokulturella miljö och dess specifika 

historia (Victor & Cullen, 1988) samt det faktum att samma typ av människor har en tendens att 

dras till, väljas ut och behållas av en viss organisation (Schneider, 1987). Trots att ett flertal olika 

faktorer nämns i litteraturen är det dock i slutändan ledarna som spelar den avgörande rollen när det 

gäller att skapa och upprätthålla ett etiskt klimat eftersom det är de som etablerar och inför målen, 

policyerna och metoderna som är grunden för övriga faktorer (Grojean et al., 2004). 

2.4.1 Betydelsen av etiskt klimat 

Att påverka beteendet hos de anställda genom just etiskt klimat är fördelaktigt då etiskt klimat 

troligen är den mest hanterbara faktorn som ledningen kan använda sig av för att påverka beteendet 

i en säljorganisation (Schwepker et al., 1997). Dessutom menar Sims (1992) att om det inte finns 

något etiskt klimat, eller om klimatet är otydligt, kommer dilemman oftare leda till oetiskt beteende. 

En annan fördel med etiskt klimat är, som tidigare nämnts, att det finns ett positivt samband mellan 

etiskt klimat, etiskt beteende och etiskt beslutsfattande (Schwepker Jr & Good, 2007; Verbeke et al., 

1996). En organisations etiska klimat hjälper dessutom till att främja/avskräcka önskade/oönskade 

beteenden som är förenliga/oförenliga med en god kundorientering (Schwepker Jr & Good, 2004). 

Detta genom att signalera och förstärka för medlemmarna vad som är ett passande och acceptabelt 

beteende (Neubert et al., 2009). 

2.4.2 Etiska riktlinjer och koder 

En viktig påverkande faktor för det etiska klimatet är etiska riktlinjer eller koder (Schwepker Jr & 

Good, 2007; Sims, 1992) som uttalar de filosofiska värderingarna i en organisation (Wood & 

Rimmer, 2003). Dessa används för att påverka de anställdas syn på företagets nivå av etik och 

studier visar att etiska koder påverkar det etiska beteendet positivt (Ingram et al., 2007). 

På grund av komplexiteten i fenomenet samt de olika uppfattningarna som finns är det svårt att hitta 

en universellt accepterad definition på vad etiska koder är (Wood & Rimmer, 2003). Det finns dock 

några definitioner, och dessa har som regel vissa saker gemensamt: de är uttalade (skriftliga eller 

muntliga), de handlar om vad som är ett bra uppförande, de leder till önskat beteende samt har som 

syfte att påverka individernas övertygelser, tankesätt och attityder (Wood & Rimmer, 2003). 

För att de etiska koderna i en organisation ska vara effektiva måste de vara relevanta för den 

personal inom organisationen som kommer använda dem som riktlinjer vid beslutsfattande. De ska 
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vara utvecklade av företaget för företaget med hänsyn tagen till företagets särskilda omständigheter 

och kultur samt ägas av personalen och användas av dem i de situationer de hamnar i (Wood & 

Rimmer, 2003). För att en kod ska nå sin maximala effekt måste den dessutom skapas, diskuteras 

och distribueras på ett sådant sätt att den uppmuntrar de anställdas inblandning i processens alla 

steg (Stead, Worrell, & Stead, 1990; Wood & Rimmer, 2003). 

Fördelarna med etiska koder för organisationen är att de tydliggör ledningens tankar kring vad ett 

etiskt beteende består av samtidigt som de definierar vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt 

beteende och även underlättar vid upplärning och utbildning av anställda (Wood & Rimmer, 2003). 

Koderna gör också personerna i organisationen medvetna om att deras företag har ett värdesystem 

och det leder till att anställda på alla nivåer blir mer ansvarsfulla samt tar mer ansvar över sina 

handlingar (Wood & Rimmer, 2003). 

Ytterligare fördelar är att etiska koder visat sig vara effektiva när de implementeras (Wood & 

Rimmer, 2003) samt att de ger en guidning vid tillfällen då ingen specifik regel kan appliceras eller 

då omständigheterna är genuint oklara (Wood & Rimmer, 2003). Adams, Tashchian och Shore 

(2001) menar att förekomsten av riktlinjer i sig har en påverkan på det beteende som de anställda 

uppvisar. Många företagsledare tror att regler, om de är spridda och förstådda på rätt sätt, minskar 

sannolikheten för oetiskt beteende och att detta i längden kan bidra till den långsiktiga vinsten för 

företaget. (Wood & Rimmer, 2003). 

2.5 Sammanfattning och teoretisk modell 

Sammanfattningsvis beskriver kapitlet tidigare forskning ett flertal faktorer som ledare kan använda 

sig av för att påverka sina anställdas beteende. Kapitlet innefattar också kunskap kring etiskt 

beteende; vad det är, varför det är viktigt samt hur man kan påverka det. Även etiskt klimat, 

nedbrutet i etiska riktlinjer och koder, lyfts fram som en del i att påverka beteendet hos de anställda.  

Med hjälp av teorierna och med studiens syfte i åtanke har en teoretisk modell konstruerats som 

belyser de mest framträdande begreppen samt relationerna däremellan. Denna modell, som är 

illustrerad i figur 1, har legat till grund för formuleringen av de forskningsfrågor som arbetet utgått 

från.  
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Figur 1 - Teoretisk modell över hur säljare påverkas att bete sig etiskt genom etiskt ledarskap (egen) 

 

Modellen är starkt kopplad till Treviño, Hartman och Browns koncept moral manager (Heres & 

Lasthuizen, 2012) i kombination med den nuvarande definitionen av etiskt ledarskap (Brown et al., 

2005), men kan även ses som en sammanfattning av vad tidigare teori säger om de berörda 

begreppen. 

Modellen beskriver hur etiskt ledarskap till att börja med kan delas upp i två delar, moral person 

och moral manager, på det sätt som Heres och Lasthuizen (2012) beskriver. Då denna studies syfte 

handlar om ledarens beteenden för att påverka de anställdas beteende ligger fokus på moral 

manager. Detta begrepp delas i modellen vidare upp i fyra komponenter: förstärkning av etiska 

normer, kommunikation om etik, förebild samt att ge sina anställda ansvar och inflytande (Heres & 

Lasthuizen, 2012). Eftersom det är de tre förstnämnda komponenterna som också nämns i 

definitionen av etiskt ledarskap (Brown et al., 2005) samt kan tolkas vara relevanta av Grojean et al. 

(2004) och även i mätverktyget ELS (Brown et al., 2005) är det dessa tre som studien fokuserar på.  

Modellen beskriver vidare relationen mellan dessa komponenter och etiskt beteende. Enligt den 

tidigare forskningen har samtliga komponenter en direkt påverkan på de anställdas beteende (Brown 



 

19 
 

et al., 2005; Heres & Lasthuizen, 2012; Neubert et al., 2009; Schwepker Jr & Good, 2007; Sims, 

1992; Trevino, 1992). 

Förstärkning av etiska normer samt kommunikation om etik påverkar även de anställdas beteende 

indirekt. Genom att förstärka eller kommunicera etiska riktlinjer skapas ett etiskt klimat som har en 

positiv påverkan på de anställdas beteende (Grojean et al., 2004; Schwepker Jr & Good, 2007; 

Schwepker & Hartline, 2005), vilket också redovisas i den teoretiska modellen.  

Den tidigare forskningen nämner även att beteendet påverkas av individuella faktorer hos säljaren 

(Ferrell et al., 2007). Dessa faktorer befinner sig dock utanför ramarna för denna studie. Detta gäller 

även följderna av ett etiskt beteende som litteraturen menar är arbetstillfredsställelse (Román & 

Luis Munuera, 2005) och goda kundrelationer (Gundlach & Murphy, 1993; Ingram et al., 2007; 

Valenzuela et al., 2010), som i sin tur leder till en ökad lönsamhet (Lagace et al., 1991; Román & 

Ruiz, 2005). 

Eftersom studiens syfte är bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar 

etiskt ledarskap kommer fokus ligga på de komponenter av modellen som finns innanför 

markeringen i figur 1. Övriga komponenter finns också återgivna i modellen då de hjälper till att ge 

förståelse för hur de utvalda komponenterna relaterar till den tidigare forskningen.  

2.6 Forskningsfrågor 

Baserat på den teoretiska modellen samt studiens problematisering och syfte har fem 

forskningsfrågor formulerats. De första fyra forskningsfrågorna är kopplade till de relationer som i 

den teoretiska modellen illustrerats som pilar och de finns återgivna i figur 1 som F1-F4. Den femte 

forskningsfrågans syfte är att fånga upp eventuella påverkansmetoder som inte täcks av den 

teoretiska modellen. Därför finns F5 angivet utanför markeringen i figur 1. Frågorna lyder: 

1. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom att vara en förebild? 

2. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning av etiska normer? 

3. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom kommunikation om etik? 

4. Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning och kommunikation om 

etiska riktlinjer? 

5. Påverkar chefer sina anställdas beteende på något annat sätt? 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras och redogörs för de metodval som gjorts i studien. Genomförandet 

redovisas och kapitlet avslutas med en diskussion kring fördelar och nackdelar med metoden. 

3.1 Val av metod 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur chefer i säljande organisationer utövar etiskt 

ledarskap. Denna typ av okänd eller otillräckligt känd kunskap kan man identifiera med hjälp av en 

kvalitativ metod (Starrin, 1994, s. 23). En sådan metod är tolkande och lägger stor vikt vid 

förståelsen av den sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2013, ss. 475-482). I denna studie 

användes intervjuer som kvalitativ metod för att lägga fokus på ord och hur individer uppfattar och 

tolkar just den sociala verkligheten de är verksamma inom.  

Studien har ett deduktivt förhållningssätt (Alvehus, 2013, s. 109; Bryman & Bell, 2013, s. 31) där 

utgångspunkten varit tidigare forskning som sedan lett till en empirisk studie. Den tidigare 

forskningen (Brown et al., 2005; Grojean et al., 2004; Heres & Lasthuizen, 2012) resulterade i en 

teoretisk modell (figur 1) där komponenter som kommunikation om etik, förstärkning av etiska 

normer samt att vara en förebild är viktiga byggstenar i etiskt ledarskap. Utifrån denna teori 

formulerades fem forskningsfrågor med intentionen att besvara frågeställningen. De fem 

forskningsfrågorna låg till grund för skapandet av studiens intervjufrågor.  

3.2 Population och Urval 

Etik spelar en viktig roll för chefer och anställda i säljande organisationer då dessa ofta utsätts för 

etiska dilemman i sitt dagliga arbete (Román & Luis Munuera, 2005). Populationen i denna studie 

bestod därför av chefer i säljande organisationer. I denna studie görs antagandet att de chefer som 

intervjuas också är ledare. Detta innebär att det som den tidigare forskningen skriver om ledare kan 

appliceras på studiens intervjuade chefer. 

Urvalet gjordes i flera steg. Först valdes ett geografiskt urvalsområde där intervjuerna enkelt kunde 

organiseras. Området som valdes var centrala Gävle, där koncentrationen av chefer i säljande 

organisationer uppfattades vara hög. I området kontaktades företag, som redan innan var bekanta 

för intervjuaren, med förfrågan att delta. För att bredda urvalet valdes ytterligare företag ut 

slumpmässigt. De egenskaper som eftersöktes var att företagen skulle vara säljorganisationer som 

lägger vikt vid att säljarna beter sig etiskt. För att vara säker på att företagen passade för studien 

ställdes frågor om huruvida de arbetade med försäljning och om de ansåg att ett etiskt beteende var 

viktigt hos de anställda. Av 14 tillfrågade chefer deltog slutligen 10 i studien, se bilaga 1. De 

deltagande cheferna representerade 10 olika företag. Urvalet kan bedömas vara ett 

bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013, ss. 68-69; Bryman & Bell, 2013, ss. 204-205). 
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3.3 Intervjuguide 

Målet med intervjuerna var att få en bild av vad aktiva chefer gör för att påverka sina säljare till att 

bete sig etiskt. Med hjälp av studiens teoretiska modell (figur 1) bröts forskningsfrågorna ner till en 

intervjuguide med fem områden: förebild, belöningar/bestraffningar (förstärkning av etiska 

normer), kommunikation om etik, etiskt klimat (etiska riktlinjer) samt ospecificerade frågor.  

De ospecificerade frågornas funktion var att fånga upp vad cheferna ansåg sig använda för metod 

för att påverka de anställdas beteende. Genom att fråga frågorna i början av intervjun kunde 

cheferna ge svar utan inverkan från senare frågor, vilka berör specifika påverkansmetoder. På detta 

sätt kunde fler metoder dyka upp, även sådana som inte tagits upp i studiens teoretiska modell. För 

att stimulera chefernas analys kring etiskt ledarskap var formuleringen av de ospecificerade 

frågorna olika, även om funktionen var densamma. Bland annat användes begreppet etiskt ledarskap 

i en av frågorna för att på så vis kunna notera hur respondenterna tolkade det, eller om det över 

huvud taget var bekant för cheferna. 

Områdena förebild, förstärkning av etiska normer och kommunikation om etik bestod av två frågor 

vardera: en fråga för att ta reda på om cheferna ansåg sig använda påverkansmetoden och en fråga 

som fokuserade på ifall cheferna tyckte att påverkansmetoden var användbar. Den senare frågan 

ställdes för att få cheferna att ytterligare reflektera över påverkansmetoden i fråga. 

I studiens teoretiska modell lyfts även etiskt klimat fram som ett sätt att påverka de anställdas 

beteende. Forskare (Schwepker Jr & Good, 2007; Schwepker & Hartline, 2005; Sims, 1992) menar 

att genom att skapa och stärka etiska riktlinjer skapas ett etiskt klimat, vilket innebär att etiska 

riktlinjer eller koder kan användas för att styra medarbetarnas beteende (Ingram et al., 2007). Därför 

innehöll intervjun även två frågor rörande detta ämne: en fråga kring om det fanns etiska riktlinjer 

och en fråga för att ta reda på om de förmedlats till säljarna.  

Resultatet från konstruktionen av intervjufrågorna redovisas i tabell 3 och den färdiga 

intervjuguiden i bilaga 2.  
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Tabell 3. Frågor i intervjuguide, sorterade efter områden (egen) 

Område Syfte Teori Fråga 

 

Ospecificerade 

frågor 

Ta reda på chefens syn på 

ledares påverkan på det 

etiska beteendet 

Brown et al., 2005 

Vad anser du att en ledare kan 

göra för att påverka de 

anställdas etiska beteende? 

Ta reda på hur chefen 

utövar etiskt ledarskap 
Brown et al., 2005 

Gör du något för att påverka 

de anställdas etiska beteende? 

Vad? Varför? 

Ta reda på hur chefen 

utövar etiskt ledarskap 
Brown et al., 2005 

Utövar du någon form av etiskt 

ledarskap? På vilket sätt? 

Ta reda på om cheferna 

påverkar de anställdas 

etiska beteende på något 

annat sätt 

Brown et al., 2005 

Har ni någon annan metod/ hur 

gör ni annars för att få de 

anställda att arbeta enligt de 

etiska riktlinjerna? 

 

Förebild Ta reda på om ”ledaren 

som förebild” används som 

påverkansmedel 

Schwepker Jr & 

Good, 2007 

Tycker du själv att du beter dig 

på ett etiskt sätt? 

Ta reda på synen på 

”ledaren som förebild” som 

påverkansmedel 

Schwepker Jr & 

Good, 2007 

Tror du att ditt eget agerande (i 

olika etiska situationer) har 

påverkan på de anställdas 

etiska beteende? 

 

Belöningar/ 

Bestraffningar 

Ta reda på synen på 

belöningar/ bestraffningar 

som påverkansmedel 

Neubert et al., 2009 

Vad tror du om belöningar och 

bestraffningar för att påverka 

de anställdas etiska beteende? 

Ta reda på om belöningar/ 

bestraffningar används som 

påverkansmedel 

Neubert et al., 2009 

Använder ni er av belöningar 

eller bestraffningar för att 

påverka de anställdas etiska 

beteende? 

 

Kommunikation 

om etik 

Ta reda på om 

”kommunikation kring 

etik” används som 

påverkansmedel 

Brown et al., 2005 

Kommunicerar ni era etiska 

värderingar (riktlinjer) med era 

anställda? På vilket sätt? 

Ta reda på synen på 

”kommunikation kring 

etik” som påverkansmedel 

Brown et al., 2005 Tycker ni att det ger effekt? 

 

Etiskt  

klimat 

Ta reda på om det finns 

några uttryckliga etiska 

värderingar 

Wood & Rimmer, 

2003 
Har ni några etiska riktlinjer? 

Ta reda på om de etiska 

värderingarna förmedlats 

till säljarna 

Wood & Rimmer, 

2003 

Är de anställda medvetna om 

dessa? 
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Efter en första sammanställning gjordes en kontrollintervju för att utvärdera metoden (Bell, 2006, s. 

171). Resultatet av testet belyste vikten av följdfrågor i de fall respondenten endast svarade jakande 

eller nekande, och intervjuguiden anpassades efter detta.  

Frågorna sammanställdes i intervjuguiden så att upplägget inför varje intervju skulle vara likartat, 

men med utrymme för frihet för intervjuaren att ändra ordningsföljd, ställa ytterligare följdfrågor 

eller utesluta frågor beroende på intervjusituationens behov. Guiden innehöll 12 frågor: 10 frågor 

där ett jakande eller nekande svar förväntades och som fördjupades med följdfrågor, samt 2 

undersökande frågor där ett mer utvecklat svar direkt efterfrågades av respondenterna.  

3.4 Intervjumetod 

Kontakten med respondenterna skedde personligen och inleddes, liksom Bell (2006, s. 171) 

föreslår, med att temat etiskt ledarskap presenterades. Därefter ställdes kontrollfrågor med syfte att 

ta reda på om individerna passade för studien. Om så var fallet tillfrågades cheferna om de ville 

delta i studien. Om tid fanns genomfördes intervjuerna direkt på plats, annars bokades ett senare 

intervjutillfälle in. Intervjuerna genomfördes på chefernas arbetsplatser, och samtliga intervjuer 

leddes av samma intervjuledare. Intervjuerna pågick under ett tidsspann på 5 dagar under våren 

2015. 

I början av intervjun försäkrades respondenterna om att deras intervjusvar inte skulle gå att urskilja 

i det färdiga arbetet, och att svaren skulle redovisas anonymt i det färdiga resultatet (Ejvegård, 

2009, ss. 52-53). Själva intervjun pågick i ungefär 30 minuter.  

Under intervjun undvek intervjuaren medvetet att definiera etiskt ledarskap, detta för att minska 

risken att respondenten anpassade sin syn på etiskt ledarskap efter definitionen.  

Då Bryman & Bell (2013, s. 489) starkt förordar inspelning av intervjuer var ambitionen att alla 

intervjuer i studien skulle spelas in. Av totalt 10 intervjuer blev 8 stycken inspelade. De två 

intervjuer som inte spelades in berodde i det ena fallet på att respondenten avböjde att bli inspelad, 

och i det andra fallet på tekniska problem med inspelningsmetoden. Under alla intervjuer fördes 

stödanteckningar, och under de två oinspelade var anteckningarna av en mer omfattande art.  

Intervjuguiden följdes väl under intervjun, även om tillåtna hopp mellan områdena skedde och 

intervjuerna anpassades efter respondent och situation (Bryman & Bell, 2013, ss. 475-476; Trost, 

2010, ss. 71-72). Vid anpassningen var informationssamlande i fokus.  
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3.5 Analysmetod 

Analysen av den insamlade informationen skedde i flera steg. De intervjuer där mer omfattande 

anteckningar togs sammanfattades direkt efter intervjun för att säkerställa en så korrekt återgivning 

som möjligt (Alvehus, 2013, s. 85; Ejvegård, 2009, s. 52). De inspelade intervjuerna transkriberades 

av intervjuaren.  

Nästa steg bestod av reducering och sortering (Alvehus, 2013, ss. 110-111). Från de transkriberade 

intervjuerna och intervjusammanfattningarna valdes de delar ut som var relevanta för studien utifrån 

forskningsfrågorna. Denna information delades sedan upp under olika teman: förebild, förstärkning 

av etiska normer, kommunikation om etik, etiska riktlinjer samt övriga påverkansmetoder. 

Urvalet av de relevanta delarna gjordes på två sätt beroende på intervjusvarens natur. För de frågor 

som hade en jakande eller nekande karaktär sorterades svaren in i dessa två kategorier. Eventuella 

resonemang om svaret noterades särskilt i de fall resonemanget innebar en villkorsfaktor för att 

jämföras med de andras svar. För de frågor där svaret i sig var ett utvecklat resonemang valdes en 

annan analysmetod där svaren jämfördes rakt av med varandra, och sammanfattades sedan i text. 

Särskild vikt lades vid fraser och nyckelord som användes av flera respondenter i samma fråga.  

När samtliga eller en övervägande majoritet av intervjusvaren var eniga fick deras svar representera 

urvalets synsätt. De svar som avvek från majoriteten i de fall resultaten inte var samstämmiga togs 

med i presentationen av resultaten. Vid hanterandet av den insamlade informationen låg fokus på att 

bevara respondenternas autenticitet i svaren genom att inte kategorisera dem alltför snävt 

tillsammans (Alvehus, 2013, s. 112). 

Intervjufrågorna och de sammantagna resultaten sorterades sedan under de fem områdena förebild, 

förstärkning av etiska normer, kommunikation om etik, etiska riktlinjer och övriga 

påverkansmetoder.  

3.6 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar 

etiskt ledarskap. Metoden som valdes för att uppnå syftet var att formulera forskningsfrågor utifrån 

teorin som sedan bröts ner till ett praktiskt intervjuverktyg för att utforska chefers attityder och 

åsikter om etiskt ledarskap i dagens säljorganisationer. Detta är en kvalitativ forskningsmetod vars 

styrka är att man fokuserar på respondenternas tolkningar och har möjlighet att identifiera och 

hantera oförutsedda intervjusvar (Bryman & Bell, 2013, ss. 409-411). Metodens och en av studiens 

svagheter är att resultaten är utsatta för tolkning (Bryman & Bell, 2013, s. 416). Ursprungligen 

innefattade studien en serie enkäter som, med hjälp av kvantitativ bearbetning och analys, var 
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menade att bekräfta intervjuresultatet. Enkäterna saknade dock en tydlig koppling till studiens 

forskningsfrågor och därmed användbarhet för en studie i denna omfattning. På grund av detta 

kvarstår en del kvantitativa synsätt, som märks i vissa ordval samt i studiens förhållande till 

vetenskap. En förbättring av studien hade inneburit att intervjufrågorna istället ytterligare utvecklats 

i flera nyanser för att minska risken för inflytande av godtycklig tolkning (Bryman & Bell, 2013, ss. 

270-272).  

Vid urvalet i studien eftersträvades en så representativ skara chefer i säljorganisationer som möjligt. 

De aspekterna som var i fokus var att inte låta ett enskilt företag få större representation än andra, 

och att få en bra representation av olika säljorganisationer. Det fanns dock aspekter som kan tänkas 

inverka på företagens representativitet. I och med bekvämlighetsurvalet valdes de företag som var 

lättillgängliga och detta omöjliggör en generalisering av resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 205). 

En annan faktor som påverkar studiens representativitet är bortfallet på ungefär 30 procent. Vid 

återupprepning skulle man kunna undvika att begränsa urvalet till ett område och även praktisera ett 

målstyrt urval (Bryman & Bell, 2013, s. 452). 

Konstruerandet av intervjuguiden hade två funktioner: dels att bryta ner den sammanbindande 

teorin till rent praktiska situationer som frågor kunde formuleras runt, och dels hålla 

frågeställningarna så öppna att respondenterna kunde utveckla sina svar utan att vara låsta till en 

formulering eller specifik situation (Bryman & Bell, 2013, ss. 483-484). Balansen mellan dessa 

funktioner var ibland svår att hålla. Det mycket förekommande ordet ”etik” i frågorna som 

visserligen var lätt att koppla till de teoretiska frågeställningarna var ibland svårbegripligt för 

respondenterna. Genom att inte definiera begreppen etiskt ledarskap och etiskt beteende tvingade 

intervjuaren fram chefernas egna tolkningar av fenomenen, vilket gav en värdefull input. Däremot 

förlorades möjligheten att få höra chefernas reflektioner över studiens definitioner av begreppen. 

Processen att skapa intervjufrågor hade blivit bättre av att inte bara bryta ner den övergripande 

teorin till frågeställningar, utan också av att aktivt arbeta för ett mer varierat och lättförståeligt språk 

(Bryman & Bell, 2013, ss. 272, 484). 

Intervjuerna genomfördes med intervjuguiden som hjälpmedel och med samma intervjuare för att se 

till att anpassningen i de enskilda intervjuerna följde ungefär samma mönster och prioriteringar 

(Bryman & Bell, 2013, ss. 215-216). I de intervjuer ljudupptagning var ett alternativ fungerade den 

som ett bra hjälpmedel vid analysen. En bättre utrustning hade varit att föredra då en av 

intervjuernas ljudupptagning föll bort på grund av tekniska problem. Det finns alltid en viss risk för 

negativa intervjuareffekter, som till exempel att intervjuaren avbryter respondenten (Bryman & 

Bell, 2013, ss. 246, 485), men med samma intervjuare var eventuella intervjuarfel lika 
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förekommande över hela urvalet. Resultatet från intervjuerna var tillfredställande och jämvikten 

mellan att maximera informationssamlandet och hålla en liknande intervju över hela urvalet 

fungerade bra.  

Analysen av den insamlade informationen hade kunnat vara effektivare med en från början mer 

kategoriserande metod och tematisk analys (Bryman & Bell, 2013, s. 575). Vid en upprepning med 

fler deltagare skulle det förmodligen vara önskvärt med en snabbare metod. Däremot hade det 

funnits en risk att intressanta individuella intervjusvar hade fallit bort, och med ett så litet urval 

finns ingen anledning att sträva efter mer effektivitet i analysen. Det mindre urvalet gav dessutom 

större friheter i hanteringen av informationen på det sätt att mycket sammanhangsinformation fick 

plats i analysen (Bryman & Bell, 2013, ss. 411-412).  

Presentationen av temat skedde innan deltagarna blev tillfrågade om medverkan (Bell, 2006, s. 171; 

Bryman & Bell, 2013, s. 225), och frågeställningarna var direkta. Personuppgifterna noterades vid 

insamlandet och vid första hanteringen av den insamlade informationen, men kodades sedan om för 

att anonymisera deltagarna.  

Sammanfattningsvis fungerade metoden bra för att med en kvalitativ intervjumetod bidra till ökad 

förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar etiskt ledarskap. Intervjuerna fungerade 

tillfredställande för insamling av information. Urvalet hade kunnat vara större och valts med större 

omsorg, och i både konstruerandet av intervjuguiden och i genomförandet finns utrymme för 

förbättringar. Analysen av den insamlade informationen var avstämd med det mindre urvalet, men 

behöver effektiviseras för att kunna appliceras på större volymer. Metoden tillfredsställer de etiska 

kriterier som studien förväntas uppfylla (Bryman & Bell, 2013, s. 137).  

3.6.1 Kvalitetskriterier 

Bryman och Bell (2013, ss. 400-401) beskriver reliabilitet och validitet som viktiga kriterier inom 

kvantitativ forskning när det gäller att få en bild av kvalitetsnivån på den gjorda studien. 

Författarnas alternativa benämningar för kvantitativ forskning, men med motsvarande innebörd, är 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering/bekräftelse (2013, ss. 402-405). 

Eftersom denna fältstudie är av en kvalitativ art passar dessa kvalitetskriterier bättre in för att 

bedöma studiens kvalitet. 
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Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet handlar om huruvida studiens slutsats är trovärdig eller ej (Bryman & Bell, 2014, ss. 

400-401). I denna studie presenteras stora delar av empirin genom citat, vilket låter läsaren ta del av 

vad som faktiskt sagts under intervjuerna och därmed själv avgöra trovärdigheten i studiens 

tolkningar. Urvalet av information från de transkriberade intervjuerna, kategoriseringen samt 

tolkningen av detta material utfördes dessutom av bägge författarna, var och en för sig, följt av 

jämförelser och diskussioner. Detta ökar tillförlitligheten på studien ytterligare. 

Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet i studien kan tillämpas i andra sammanhang (Bryman 

& Bell, 2014, ss. 403-404). Författarna menar att överförbarheten illustrerar i vilken utsträckning 

man kan generalisera resultatet till andra sociala miljöer och situationer. Denna studie bygger på ett 

förhållandevis litet antal organisationer med ett begränsat antal deltagande chefer i en liten 

geografisk del av Sverige. Trots att detta är ett medvetet val leder det ändå till att en generalisering 

till en större population eller till andra städer än Gävle inte kommer kunna göras. När studien vidare 

bygger på ett bekvämlighetsurval är det ytterligare förhindrat att generalisera resultatet eftersom det 

är omöjligt att visa vilken population de utvalda respondenterna representerar (Bryman & Bell, 

2014, ss. 204-205). 

Pålitlighet 

Pålitlighet handlar om huruvida en upprepning av studien skulle ge likartade resultat. Enligt 

Bryman & Bell (2014, s. 405) innebär pålitlighet att skapa och säkerställa en fullständig redogörelse 

för vad som gjorts och hur studien fortlöpt i varje fas. Pålitligheten anses vara god då 

tillvägagångssättet på ett transparent sätt redogörs från början till slut. Det finns dock en risk att 

resultaten ändå skulle uppvisa olikheter då undersökta företag förändras och deras anställda byts ut, 

vilket innebär att åsikter och attityder kan ändras från en gång till annan. Även tolkningar som 

gjorts i studien skulle kunna ge annorlunda resultat vid en upprepning då denna, enligt vissa 

forskare, är starkt beroende av författarnas person och bakgrund (Alvehus, 2013, s. 107). 

Konfirmering/Bekräftelse 

Konfirmering eller bekräftelse handlar om hur objektiv undersökningen är och om hur stor kontroll 

författarna har haft över sina egna värderingar i studien. Enligt Bryman & Bell (2014, s. 405) 

innebär konfirmering att forskaren försöker säkerställa att utförandet skett i god tro och att det är 

uppenbart att denne medvetet undvikit att låtit sina egna personliga värderingar påverka utförandet 

och slutsatsen. Denna studie grundar sig på subjektivitet, vilket innebär att egna tolkningar varit 

svåra att undgå för att kunna få fram ett resultat. Vid tolkning och analys av det empiriska 
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materialet har egna slutsatser dragits, och även i den avslutande diskussionen tar författarnas åsikter 

en stor plats. Alla respondenters svar har inte fått plats i redovisningen av resultatet, vilket 

följaktligen innebär att egna tolkningar och åsikter kring vad som är relevant har gjorts (Närvänen, 

1999, s. 51). Det har dock funnits en målsättning att i möjligaste mån inte låta egna värderingar 

påverka och det har funnits en medvetenhet kring att agera objektivt. Graden av konfirmering i 

denna studie får alltså anses vara hög i förhållande till studiens kvalitativa karaktär. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som fältstudien genererat. Svaren på intervjufrågorna delas 

upp och tolkas under rubrikerna Förebild, Förstärkning av etiska normer, Kommunikation om etik, 

Etisk riktlinjer samt Övriga påverkansmetoder. Resultaten analyseras och kopplas samman med 

den tidigare forskningen. För att behålla anonymiteten för cheferna i intervjuerna benämns deras 

intervjusvar som chef 1 till och med 10 (C1-C10). 

4.1 Förebild 

På de specifika frågorna som rörde förebildskomponenten av det etiska ledarskapet (Brown et al., 

2005; Heres & Lasthuizen, 2012) var svaren likartade för cheferna. Alla chefer i studien ansåg sig 

inneha ett etiskt beteende och att detta påverkar de anställdas beteende.  

”Ja, det tror jag. Alla påverkar alla, jämt, vad man än gör. Jag tror på att vara en förebild för de 

anställda.”(C3) 

”Ja, det tror jag absolut! Jag tror att när man är i en ledarposition så är det nästan lite som att 

uppfostra barn. Barn gör ju inte som man säger utan som man gör.”(C6) 

”Ja, absolut. Det tror jag. Som ledare har man ju alltid ögonen på sig och de anställda gör ju inte 

alltid som jag säger utan som jag gör också. Därför är det viktigt att man lever som man lär.”(C8) 

Deras eget beteende ansågs etiskt i samtliga intervjuer, men på frågan om deras eget agerande 

påverkar de anställda skilde sig svaren något. De flesta av cheferna representeras av urvalet ovan, 

då de ansåg sig som en självklar ledare och förebild. En chef identifierade situationer när 

påverkansgraden var lägre även om chefen uppvisade samma beteende.  

 ”Jag hoppas det, att det smittar av sig! De som jobbat i företaget länge är dock svårare att 

påverka.”(C1) 

Chefernas svar i studien följde den teoretiska modellen när det gällde forskningsfråga 1 (figur 2). 

Sambandet där chefer påverkar anställdas etiska beteende genom att vara en förebild (Neubert et al., 

2009) identifierades av alla deltagare och inga avvikande resultat framkom i studien.  

 

Figur 2 - Chefer påverkar sina säljare att bete sig etiskt genom att vara en förebild (egen) 
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Under intervjuernas ospecificerade frågor var förebild den påverkansmetod som nämndes flest 

gånger och med mest självklarhet från respondenternas sida. På frågan ”Gör du något för att 

påverka de anställdas etiska beteende? Vad?” använde sex chefer nyckelord kopplade till förebild 

(”förebild”, C2,C5, ”föredöme”, C7,C8, ”föregå med gott exempel”, C3,C10) Även de andra fyra 

cheferna använde sig av formuleringar som kan tolkas ha samma innebörd. Deras svar handlade om 

kontroll av eget beteende för att påverka de anställda, till exempel: 

”Det handlar om hur man är själv och vad man sätter för prägel, hur jag är, gentemot andra.”(C3) 

Den teoretiska modellen saknar en viktning för hur stort genomslag respektive påverkansmetod i 

slutändan blir för de anställdas beteende. När man analyserar studiens resultat i ljuset av teorin 

(Neubert et al., 2009; Schwepker Jr & Good, 2007; Sims, 1992) stöder dock resultatet antagandet 

att den viktigaste faktorn för utövandet av etiskt ledarskap är att föregå med gott exempel.   

4.2 Förstärkning av etiska normer 

Påverkansmetoden förstärkning av etiska normer består av de båda delarna belöningar och 

bestraffningar (Heres & Lasthuizen, 2012). Under intervjun ställdes frågor som inkluderade båda 

delarna (till exempel ”Använder ni er av belöningar eller bestraffningar för att påverka de anställdas 

etiska beteende?”) På grund av att respondenternas syn på dessa två delar skiljer sig åt tolkas 

resultaten var för sig.  

På de specifika frågorna rörande bestraffningar var svaren enhälliga: 

”Jag tror inte på bestraffningar.”(C1, C2, C3, C4, C5, C8, C10) 

”Jag tror absolut inte på bestraffningar.”(C6) 

”Nej, bestraffningar finns inte.”(C7) 

”Jag tycker det är helt fel väg att gå.”(C9) 

Ingen av respondenterna anser sig alltså använda bestraffningar för att påverka sina anställdas 

beteende. Cheferna hävdade att om någon gjort något dåligt så föredrar de att ”ge en påminnelse” 

(C1) eller ”tillrättavisa” personen i fråga (C3). 

”Om någon gjort något dåligt eller felaktigt kan denne få en tillsägelse men mest med en klang av 

att ’så här kan man göra för att det ska bli bättre’ istället för att ’det här var dåligt’.”(C2) 

”Sen finns det saker man kan jobba på och sånt tar man upp med var och en.”(C1) 

Två chefer poängterade ytterligare att det är viktigt att ge negativ feedback i enrum: 
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”Skulle någon av de anställda säga något opassande så försöker jag säga det lite lättsamt på en 

gång, men när jag och personen som sagt det är ensamma.”(C10) 

”Om någon betett sig dåligt tas en diskussion personligen med denne ’man mot man’.”(C1) 

Detta innebär att när det gäller bestraffningar går studiens empiri emot teorin att förstärkningar av 

etiska normer inte bara är till för att påverka den enskilde anställde utan också omgivningen. 

(Brown et al., 2005; Mayer et al., 2009). 

Vid de specifika frågorna kring förekomst av bestraffningar var svaren entydiga. Men vid 

följdfrågor kunde svaren bli motsägelsefulla: 

”Alltså… ja det kanske blir lite bestraffning. Att man inte får lära sig samma saker som de andra. 

Man känner att nivån är lägre hos en än hos en annan. Då kanske man inte får lära sig liksom… 

alla rapporter, de kanske inte får lära sig hur man tittar på vissa saker, man känner att det blir för 

stora steg, den personen kanske inte klarar det.”(C10) 

De deltagande cheferna var ytterst ovilliga att överväga förekomsten av bestraffningar, även om de 

kunde beskriva negativa konsekvenser för de anställda beroende på beteende. Ingen av cheferna 

nämnde bestraffningar som påverkansmetod vid de ospecificerade frågorna. Tolkningen av 

resultatet blir att det är möjligt att cheferna bestraffar sina anställda, men på ett sätt de själva inte 

tycker räknas som bestraffning. Resultatet var dock inte så klart att det kan ses som en konfirmering 

av den teoretiska modellen. Trots att den tidigare forskningen lyfter fram bestraffningar som både 

effektiva (Schwepker Jr & Good, 2007) och önskvärda av de anställda (Trevino, 1992; Trevino & 

Ball, 1992) överensstämmer detta alltså inte med respondenternas syn på påverkansmetoden. 

När de intervjuade cheferna ställdes inför specifika frågorna rörande belöningar som 

påverkansmetod skilde sig svaren åt. Fem chefer (C1, C2, C5, C6, C10) svarade att de tycker att 

belöningar är bra och att det används på deras arbetsplats i form av beröm och positiv feedback. C1 

menade vidare att hen gärna ger beröm inför andra medarbetare:  

”Jag brukar också försöka berömma någon till de andra säljarna om denne gjort något särskilt 

bra.” (C1) 

C1 understöder här teorin att förstärkningar av etiska normer, när det handlar om belöningar, inte 

bara är till för att påverka den enskilde anställde utan också omgivningen (Brown et al., 2005; 

Mayer et al., 2009). 

Fyra av cheferna svarade inledningsvis att de, precis som med bestraffningarna inte tror på 

belöningar (C3, C4, C8, C9).  
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”Jag tror inte på belöningar heller ur det etiska perspektivet.”(C4) 

”Jag tror inte så mycket på varken belöningar eller bestraffningar. Vi jobbar mer med att vi 

försöker berömma ett önskat beteende i så fall.”(C8) 

Under följdfrågorna kunde dock C3 och C8 se att deras användning av beröm visserligen kan anses 

som en belöning.  

C7, som är verksam i fastighetsmäklarbranschen, svarade med en reflektion kring riskerna med ett 

belöningssystem, och hur dessa kan leda det som Sims (1992) kallar för motnormer 

(counternorms):  

”Hela mäklarbranschen är ju ett renodlat belöningssystem eftersom man som mäklare jobbar med 

provisionslöner och däri finns det ju en risk för ibland kan ju ett oetiskt beteende leda till att jag på 

ett eller annat sätt får mera pengar.”(C7) 

Vidare beskriver C7 det aktiva belöningssystemet i branschen: 

”Men indirekt belönas ju ett etiskt beteende […] ett oetiskt beteende drabbar mäklaren i ett längre 

perspektiv.”(C7) 

Även om C7 visserligen arbetar inom detta belöningssystem var det oklart under intervjun om C7 

själv använder sig av belöningar som påverkansmetod i sin ledarskapsroll.  

Belöningar nämndes inte heller under de ospecificerade frågorna. Relaterat till belöningar nämner 

fyra chefer interna tävlingar med priser kopplat till prestation.  

Den slutgiltiga tolkningen är att sju av tio chefer anser sig använda belöningar, där beröm och 

positiv feedback är de vanligaste formerna. För att göra denna tolkning måste begreppen 

”bestraffning” och ”belöning” omsättas i konkreta handlingar då respondenterna inte alls kände igen 

sig i de teoretiska begreppen.  

 

Figur 3 - Chefer påverkar sina säljare att bete sig etiskt genom att förstärka etiska normer (egen) 
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Studiens empiriska resultat när det gäller forskningsfråga 2 och förstärkning av etiska normer 

stämmer inte helt överens med den modell (figur 3) som byggdes utifrån den tidigare forskningen 

och som menar att förstärkning av etiska normer är en effektiv metod för att påverka anställdas 

beteende (Schwepker Jr & Good, 2007). Det finns en möjlighet att studiens resultat är missvisande 

med tanke på de motstridiga följdsvaren, men de ger inte utrymme för så stor tolkning att modellen 

i dess nuvarande form är överensstämmande med empirin (figur 4). 

 

Figur 4 - Bekräftelse saknas på att chefer påverkar sina säljare att bete sig etiskt genom att förstärka etiska normer (egen) 

 

4.3 Kommunikation om etik 

På de specifika frågorna om kommunikation svarade nio av tio chefer att de kommunicerar etiska 

värderingar med sina anställda och att det ger effekt. Fem chefer menade att de kommunicerar om 

etik kontinuerligt genom användningen av nyckelorden ”dagligen” (C5,C10), ”löpande” (C2), ”hela 

tiden” (C4) och ”på personalmöten” (C2,C5). 

”Det pratar vi om i vardagen och vid varje personalmöte.”(C5) 

”Vi tar oftast upp de etiska värderingarna när något specifikt hänt och dykt upp, men även på 

personalmöten och så vidare.”(C2) 

”Om man berättar det man tycker är bra då brukar de vilja göra det också.”(C8) 

En chef påtalade att kommunikationen sker löpande men också att effekten är märkbar eftersom de 

anställda annars avviker från de etiska värderingarna i företaget.  

”Det gör vi ofta, varje dag. Sen blir man såklart tvungen att ge påminnelser om hur man ska göra 

eller peppa de anställda när de kanske inte alltid följer de riktlinjer vi satt upp.”(C1) 

De chefer som inte ansåg sig kommunicera kontinuerligt om etik menade att de kommunicerade vid 

behov istället, när någon ”gjort något dåligt” (C3), eller när någon gjort något bra. 

”Det är självklart viktigt att berätta för de andra hur man gjort när det exempelvis gått bra med en 

kund.”(C1) 
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”Om det är något särskilt som har hänt eller så, då är det klart att vi tar upp det och pratar om 

det.”(C6) 

En chef trodde inte att det kommuniceras kring etiska värderingar på hens arbetsplats. Senare under 

intervjun reflekterade dock samma chef över ett oetiskt beteende där de anställda inte håller vad de 

lovat till kund.  

”Då får man påtala att det inte får hända igen. Och det har blivit mycket bättre om man jämför 

med för några år sedan. Jag tror det är för att vi påtalat det mycket.”(C9) 

Detta citat tyder på att det kommuniceras kring etik på arbetsplatsen, trots att C9 inte är medveten 

om att det handlar om kommunikation om etik när det sker. Tolkningen blir att alla deltagande 

chefer använder sig av kommunikation om etik som påverkansmetod, men hur ofta och på vilket 

sätt skiljer sig åt. Kommunikationen togs även upp av sju chefer under de ospecificerade frågorna 

när de pratade om påverkansfaktorer. De använde sig av nyckelord som ”diskussioner” (C2, C4), 

”dialog” (C5), ”prata om det” (C2, C6, C7, C8) och ”förklara” (C10).  

”Att man pratar om det. Det är viktigt att kunna kommunicera och vara öppen med vad man tycker 

och tänker.”(C2) 

”Om det skulle hända något opassande, påpeka detta på ett snyggt sätt och försöka förklara.”(C10) 

Resultaten för forskningsfråga 3 följer alltså den teoretiska modellen (figur 5) där kommunikation 

om etik leder till ett etiskt beteende (Brown et al., 2005).  

 

Figur 5 - Chefer påverkar sina säljare att bete sig etiskt genom att kommunicera om etik. (egen) 

 

4.4 Etiska riktlinjer 

Studiens teoretiska modell illustrerar att belöningar, bestraffningar och kommunikation påverkar det 

etiska beteendet på ytterligare ett sätt genom att ha verkan på det etiska klimatet (figur 6). När 

ledare förstärker eller kommunicerar om etiska riktlinjer skapas ett etiskt klimat som har en positiv 

påverkan på de anställdas beteende (Grojean et al., 2004; Schwepker Jr & Good, 2007; Schwepker 

& Hartline, 2005).  
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Figur 6 - Genom att förstärka och kommunicera etiska riktlinjer påverkar chefer det etiska klimatet  

vilket indirekt påverkar säljare att bete sig etiskt. (egen) 

Under intervjuernas gång nämnde alla chefer att de har någon form av ledord, riktlinjer eller 

värderingar de arbetar utefter.  

”Vi har mycket värderingar inom företaget som jag följer, som vi lever efter.”(C6) 

”Vi har ledord; ärlighet, lojal, hårt arbetande, att man håller vad man lovar, vi tar ingenting för 

givet och så vidare.”(C10) 

När de skulle svara på den direkta frågan ”Har ni några etiska riktlinjer?” svarade dock fyra chefer 

(C1, C4, C7, C10) att de inte hade några, och två respondenter (C2, C3) trodde att det fanns etiska 

riktlinjer men var osäkra på vad de innebar. Dessa sex respondenter menade att de har riktlinjer 

inom företaget, alternativt god fastighetsmäklarsed för de som arbetar inom den branschen, men att 

de är osäkra på ifall dessa är av etisk karaktär eller inte.  

”Service och kunskap är viktigt för oss, men det är ju mer säljbiten. Ja, fast då blir ju ändå det här: 

i kunskapen ligger ärlighet och det innebär ju en del etik […] Man ska som kund kunna lita på 

oss.”(C4) 

”Vi har inga specifika etiska riktlinjer. Däremot följer vi företagets ledord som är: Le, möta blicken 

och säg hej!”(C1) 

”Jag känner inte till om det finns några etiska föreskrifter just för företaget men mäklarens etik 

[…] finns ju till stora delar reglerad i mäklarlagen. Den följer vi ju: håll ordning på pengarna och 

se till att budgivningen är relevant och se till att man inte trixar och gör saker som är utanför de 

regler som finns.”(C7) 

En genomgång av intervjusvaren visar att alla företagen har riktlinjer för hur man arbetar och beter 

sig. Dessa anses vitala för verksamheten och det kommuniceras om dem. De inbegriper uppförande 

mot varandra och mot kund, hur man ska arbeta och vad man ska arbeta mot. Enligt definitionen av 
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etiska riktlinjer (Wood & Rimmer, 2003) uppfyller företagens riktlinjer dessa även om ordet etik 

inte nämns.  

Grojean (2004) skriver att det i slutändan är ledarna som är avgörande för klimatet eftersom det är 

de som etablerar och inför målen, policyerna och metoderna. I den här studien antas cheferna vara 

ledare, men de deltagande cheferna pratade om företagspolicys som de inte själva aktivt etablerat 

eller påverkat.  

”Vi har ju olika policys i företaget som handlar om att man inte får diskriminera över etnisk 

tillhörighet, ursprung eller läggning. Vi har också värderingar som vi jobbar utefter och det 

handlar om hur vi vill bli bemötta i alla lägen. Vi vårdar ju vårat varumärke…”(C6) 

”Sen har vi ju riktlinjer inom [företagsnamn] som man kan ta till sig då.”(C2) 

För att ta reda på om riktlinjerna förstärks och/eller kommuniceras av cheferna till de anställda 

ställdes även frågan ”Är de anställda medvetna om dessa?”. Eftersom respondenterna var osäkra på 

ifall deras riktlinjer är av etiskt karaktär var de följaktligen också osäkra på om de anställda är 

medvetna om några specifika etiska riktlinjer. Fyra chefer svarade jakande (C1, C2, C3, C8), medan 

de övriga menade att de anställda ändå vet hur de ska bete sig i etiska situationer och att de 

åtminstone är medvetna om övriga riktlinjer som finns i företaget.  

”Eftersom vi inte har några specifika etiska riktlinjer inom företaget kan de inte vara medvetna om 

dessa. Däremot vet de hur de ska agera i etiska situationer. Ledorden är alla medvetna om.”(C1) 

Då cheferna, när det gäller en direkt påverkan på de anställdas beteende, inte anser sig förstärka de 

etiska normerna genom bestraffningar, och de endast anser sig använda belöningar i en begränsad 

mängd, används följaktligen inte heller dessa metoder för att förstärka de etiska riktlinjerna. Precis 

som för den direkta påverkan kan detta resultat dock inte tolkas entydigt då svaren på följdfrågorna 

var motsägelsefulla, men följdfrågorna kan heller inte i detta fall anses konfirmera den teoretiska 

modellen (figur 7) när det gäller forskningsfråga 4 gällande förstärkning av etiska riktlinjer för att 

påverka det etiska klimatet och i förlängningen de anställdas beteende. Den befintliga litteraturen 

menar att användandet av bestraffningar för etiska överträdelser har en stor inverkan på ett företags 

etiska klimat (Ferrell & Gresham, 1985; Grojean et al., 2004; Schwepker Jr & Good, 2007; 

Schwepker & Hartline, 2005), men detta stämmer alltså inte med de intervjuade chefernas synsätt. 
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Figur 7 - Bekräftelse saknas på att chefer genom att förstärka etiska riktlinjer påverkar det etiska klimatet  

och därmed indirekt säljares beteende. (egen) 

 

Riktlinjerna förmedlas istället med hjälp av kommunikation av olika slag: 

”Vi har en skylt med dessa i personalrummet och de får reda på dessa vid anställning.”(C1) 

”De anställda får information kring detta löpande. Vi har ingen särskild tidpunkt då detta tas upp 

utan när det behövs eller kommer på tal helt enkelt, samt på personalmöten.”(C2) 

”Dessa fick de veta när de anställdes. De anställda ska veta att den finns här! Det sitter också en 

tavla med företagets ledord i personalrummet.”(C10) 

”Eftersom vi är ett så litet företag pratar vi med varandra varje dag så det blir automatiskt. […] 

Den gemenskap vi har är viktig, vi pratar.”(C4) 

Enligt respondenterna C4 och C5 är ett av syftena med etiska riktlinjer att alla ska arbeta likartat 

och mot samma mål: 

”Egentligen vill jag att det ska leda till att de har samma uppfattning och idé så att vi agerar 

likartat.”(C4) 

”Jag tycker också det är viktigt att alla har samma fokus och inriktning, mål.”(C5) 

Detta känns igen från den tidigare forskningen (Vardi, 2001; Wimbush & Shepard, 1994) som 

skriver att interna koder och riktlinjer skapar en miljö där etiska värderingar främjas, stöds samt 

delas mellan de anställda 

Analysen av respondenternas svar, framför allt där man menar att det finns ledning så att de 

anställda vet vilket beteende som förväntas, visar att det finns existerande etiska riktlinjer som 

påverkar det etiska klimatet. Studiens resultat på forskningsfråga 4 kan tolkas som att det 

kommuniceras om etiska riktlinjer för att påverka det etiska klimatet, och i förlängningen beteendet 



 

38 
 

hos de anställda. Därmed följer resultatet, när det handlar om kommunikation om etiska riktlinjer, 

den teoretiska modellen (figur 8) och även den tidigare litteraturen som menar att ledare bör 

kommunicera om etik på arbetsplatsen för att stärka det etiska klimatet (Schwepker & Hartline, 

2005) och i förlängningen främja ett etiskt beteende (Schwepker Jr & Good, 2007).  

 

Figur 8 - Genom att kommunicera om etiska riktlinjer påverkar chefer det etiska klimatet  

vilket indirekt påverkar säljare att bete sig etiskt. (egen) 

 

4.5 Övriga påverkansmetoder 

Vid de tillfällen respondenterna uppmanades nämna påverkansmetoder utan ledning i frågorna dök 

det upp metoder som inte inkluderats i den teoretiska modell som studien utgått från, och därför inte 

heller i intervjuguiden. På frågan ”Gör du något för att påverka de anställdas etiska beteende?” 

svarar till exempel respondenterna C1 och C5 att det är viktigt att alla mår bra och har kul på 

jobbet: 

”Det är otroligt viktigt att alla har kul på jobbet.”(C1) 

”Jag tycker också att det är viktigt att alla mår bra på jobbet. […] Positiv feedback, se till att alla 

känner sig sedda, ha en dialog varje dag.”(C5) 

Även om denna faktor saknas både i den teoretiska modellen och i litteraturen som modellen bygger 

på är den ändå värd att ta i beaktande. Eftersom tidigare studier varit av normativ karaktär eller 

gjorts ur ett filosofiskt perspektiv (Brown et al., 2005) kan empiriska resultat visa sig vara av stort 

värde. 

C4 lyfter fram ytterligare en metod som påverkar de anställdas beteende: 

”Det är också viktigt att anställda får ganska mycket inflytande över det arbetet de utför, dvs. att 

jag inte behöver vara inne och peka och dona.”(C4) 
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Bägge dessa metoder saknar för tillfället en plats inom ramen för den teoretiska modell som varit 

grund för studien. Den sistnämnda metoden är dock inte helt okänd då den finns återgiven i 

modellen (figur 1), men utanför fokusområdet då dess syfte enbart var att ge förståelse för hur de 

utvalda komponenterna relaterar till den tidigare forskningen. Citatet från C4 kan nämligen kopplas 

till den fjärde komponenten i Treviño, Hartman och Browns begrepp moral manager, som de kallar 

för empowerment (Heres & Lasthuizen, 2012). Detta citat för sig själv ger dock inte tillräcklig 

substans för att motivera en ändring i den teoretiska modellen, även om citatet ger indikationer på 

att det kan vara en påverkansmetod som faktiskt används av chefer. 
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5 Avslutande diskussion 

Detta kapitel består av en avslutande diskussion kring hela studien och kopplar samman 

slutsatserna med forskningsfrågorna. Slutligen presenteras en ny teoretisk modell samt förslag till 

framtida forskning.  

5.1 Påverkar chefer sina anställdas beteende genom att vara en förebild? 

Baserat på studiens resultat är chefer väl medvetna om att det egna beteendet har en inverkan på de 

anställda och att de genom att vara en förebild kan påverka sina anställda till att bete sig etiskt. 

Eftersom samtliga chefer höll med om detta, och då denna påverkansmetod dessutom dök upp 

spontant vid de ospecificerade frågorna, styrker studiens resultat den teoretiska modellen på ett 

tillfredsställande sätt. Det fanns också en bakomliggande uppfattning hos cheferna att den påverkan 

de har på sina säljare genom att vara förebilder leder till goda kundrelationer och ökad lönsamhet, 

även ur aspekter som inte specifikt syftar på etiskt ledarskap och beteende. Detta skulle kunna 

betyda att den positiva effekten av att vara en förebild är så pass stark att den kan anses vara 

obligatorisk i dagens svenska ledarlandskap.   

En notering som gjorts under analysen av intervjusvaren är att vissa formuleringar nämns av ett 

flertal chefer på ett identiskt sätt (till exempel begreppen ”förebild”, ”föredöme” och ”föregå med 

ett gott exempel”). Detta väcker frågan ifall dessa formuleringar har ett gemensamt ursprung som 

cheferna fått dem från. Dessa ursprung kan till exempel vara ledarskapsutbildningar eller härröra 

från chefernas kultur. Om så är fallet finns en risk för att respondenterna svarat med dessa 

formuleringar utan att ha övervägt innebörden i dem allt för mycket. Trots det är förhoppningen att 

även om fraserna är automatiska så jobbar cheferna aktivt efter innebörden. 

En chef menade att det är svårare att som förebild påverka de anställda i vissa fall, till exempel när 

de anställda jobbat länge i företaget. Detta skulle kunna bero på att de anställda i detta fall inte ser 

chefen som en förebild. För att kunna vara en förebild måste en chef vara trovärdig och attraktiv för 

de anställda (Neubert et al., 2009), något som inte alltid är fallet, till exempel om de anställda är 

äldre eller mer erfarna än chefen själv.  

Slutsatsen är alltså att chefer påverkar anställdas beteende genom att vara förebilder, och de är 

medvetna om att så är fallet, även om påverkansgraden kan variera beroende på situation.  

5.2 Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning av etiska normer? 

Ingen av respondenterna ansåg sig använda bestraffningar för att påverka de anställdas beteende, 

även om svaren blev en aning motsägelsefulla när det sedan ställdes följdfrågor om samma ämne. 

Överlag var cheferna väldigt ovilliga att överväga förekomsten av bestraffningar, vilket ger en 
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indikation på att ordvalet ”bestraffning” kan ha en roll i svarens tvetydighet. I det moderna svenska 

samhället kanske ordet känns för kraftfullt och cheferna kan ha tolkat det annorlunda än vad som 

avsetts.  

Det kan också vara så att cheferna faktiskt inte använder sig av bestraffningar utan att de 

motsägelsefulla svaren på följdfrågorna uppstod på grund av en intervjuareffekt där respondenten 

svarar jakande då de tror att dessa svar förväntas. Genom att ställa följdfrågor kan denna effekt ha 

förstärkts. Om så är fallet, att bestraffningar inte förekommer, skulle en differens mellan empiri och 

teori kunna motiveras med att denna studie undersöker just säljare. I och med att en säljare i sin roll 

befinner sig nära kunden i organisationsstrukturen kan det finnas en större risk att effekter av 

bestraffningar går ut över kunderna, vilket i längden påverkar företagets resultat.  

Tolkningen av studiens resultat är att det är möjligt att cheferna bestraffar sina anställda, men att de 

gör det på ett sätt som de själva inte anser vara bestraffning. Det finns en del oklarheter kring varför 

chefernas responser både skiljer sig mot litteraturen och till viss del även inbördes. Det är därför 

svårt att ur denna studie dra slutsatser huruvida bestraffningar används för att påverka de anställdas 

beteende. Detta är istället en fråga som behöver undersökas vidare i framtida forskning som är mer 

specifikt fokuserad på bestraffning i säljorganisationer. 

Ett annat tvetydigt svar är huruvida förstärkning av etiska normer inte bara påverkar den som får 

bestraffningen eller belöningen utan även omgivningen (Brown et al., 2005; Mayer et al., 2009). 

När det gäller bestraffningar menar en chef att det är viktigt att ge negativ feedback i enrum, medan 

samma chef gärna berömmer en anställd inför dennes kollegor.  En orsak till denna skillnad skulle 

kunna vara att innebörden av bestraffning skiljer sig mellan cheferna och litteraturen. Om en 

bestraffning har som syfte att orsaka en negativ upplevelse för den anställde finns det en vinst i att 

utföra den inför andra eftersom detta både förstärker känslan av negativ upplevelse och dessutom 

förmedlar detta till övriga anställda. De chefer som intervjuats i denna studie menar dock att den 

form av bestraffningar som används är negativ feedback, vilket i regel snarare har som syfte att öka 

den anställdes förståelse för varför beteendet är oönskat. I dessa fall kan det till och med ge mindre 

effekt om feedbacken ges öppet eftersom det kan leda till en negativ upplevelse, vilket i sin tur med 

stor sannolikhet försämrar den anställdes möjlighet att öka sin förståelse.  

På frågan ifall belöningar används för att påverka de anställdas beteende svarade en chef, verksam i 

fastighetsmäklarbranschen, att systemet med provisionslöner som de jobbar efter är en typ av 

belöningssystem. Hen förklarar dock att det finns problem med detta då motnormer (Sims, 1992) 

kan skapas, det vill säga att belöningssystemet istället belönar ett oetiskt beteende. Till exempel 

skulle en fastighetsmäklare som beter sig oetiskt, och använder sig av lockpriser eller bluffbud, 
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kortsiktigt kunna tjäna mer pengar än en som inte gör det. Detta stöds i teorin där Román och Luis 

Munuera (2005) menar att ett etiskt beteende inte leder till bättre säljprestationer kortsiktigt sett. I 

det långsiktiga perspektivet menar dock både nämnda chef samt Román och Luis Munuera (2005) 

att det lönar sig att bete sig etiskt då ett oetiskt beteende drabbar säljaren i ett längre perspektiv.  

Kanske är det denna problematik, att belöningssystem kortsiktigt sett kan leda till mer oetiska 

beteenden, som gör att majoriteten av övriga chefer inte verkar använda sig av materiella belöningar 

utan istället ger beröm eller positiv feedback. Dessa mer immateriella belöningar innebär 

förmodligen mindre incitament för att bete sig oetiskt kortsiktigt, men ger fortfarande en positiv 

effekt i det långa loppet. Totalt använder sju av tio chefer belöningar i olika former, där beröm och 

positiv feedback är de vanligaste formerna. 

Som svar på frågorna som rörde förstärkning av etiska normer var det alltså en stor skillnad på de 

intervjuade chefernas syn på belöningar och deras syn på bestraffningar. För att kunna urskilja 

dessa svar bättre skulle påverkansmetoden förstärkning av etiska normer i framtida undersökningar 

kunna brytas upp i de bägge delarna belöningar och bestraffningar redan från början, och framför 

allt i intervjufrågorna.  

Fältstudiens resultat ger totalt sett starka indikationer på att den teoretiska modellen inte motsvarar 

verkligheten när det gäller förstärkning av etiska normer, men den ger inte tillräckligt med stöd för 

att kunna förkasta teorin fullständigt. Slutsatsen är alltså att det är oklart ifall förstärkning av etiska 

normer är en använd påverkansmetod och att detta behöver undersökas ytterligare i framtida studier. 

Ytterligare förslag på framtida forskning berör faktorer som denna potentiella skillnad mellan teori 

och empiri skulle kunna bero på. Då studiens respondenter består av 10 chefer hemmahörande i 

säljande organisationer i Gävle kan detta ha påverkat resultatet. Framtida forskning som antingen 

utökar antalet respondenter eller utvidgar sig geografiskt (i Sverige eller internationellt) skulle 

kunna skapa en bättre förståelse för hur chefer förstärker etiska normer. Eventuell skillnad i olika 

företagskulturer skulle också vara värdefullt att studera, särskilt om teorin antas vara korrekt och de 

företag som inte använder sig av belöningar och bestraffningar därmed går miste om en effektiv 

påverkansmetod. Om användning av andra metoder kan kompensera så att samma nivå av etisk 

beteende uppnås kan det anses vara en smakfråga, men om det finns möjlighet att implementera en 

påverkansmetod som inte används i dagens läge, men som resulterar i en högre nivå av etiskt 

beteende och därmed ännu bättre lönsamhet, kan det bli en avgörande insikt för företags 

konkurrenskraft.  
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5.3 Påverkar chefer sina anställdas beteende genom kommunikation om etik? 

Samtliga chefer i undersökningen använder sig av kommunikation om etik för att påverka de 

anställdas beteende. De menade att de har förtroende för att det också ger en effekt, bland annat 

genom att minska de anställdas oetiska beteende. Detta kan anses vara ett rimligt resultat då 

kommunikation egentligen är grundläggande för all sorts påverkan. I någon mån har även de övriga 

påverkansmetoderna en viss del kommunikation i sig, vilket märks bland annat när cheferna nämner 

positiv feedback som belöning. Grojean et al. (2004) tar i sin artikel snarare upp feedback som en 

sorts kommunikation. Detta behöver dock inte utesluta att positiv feedback även kan ses som en 

belöning utan är snarare ett tecken på att påverkansmetoderna i vissa lägen går ihop. 

Det går även att se denna koppling mellan påverkansmetoder i definitionen av etiskt ledarskap 

(Brown et al., 2005) som säger att etiskt ledarskap handlar om att som ledare genom sitt agerande 

och kommunicerande, uppvisa ett beteende som är passande i förhållande till de normer som råder 

och att det även innebär att förmedla detta beteende till sina medarbetare genom kommunikation, 

förstärkning av etiska beteenden samt genom sina beslutstaganden. I definitionen nämns 

kommunikation både som en egen faktor för påverkan, men också som en del i att vara förebild då 

en ledare påverkar sina anställda genom både sitt agerande och sitt kommunicerande. 

Slutsatsen när det gäller kommunikation om etik som påverkansmetod är alltså att den anses viktig 

både i litteraturen och av de intervjuade cheferna. Den spelar dessutom en särskilt viktig roll då den 

även kan anses vara en del av andra påverkansmetoder som nämnts av studiens respondenter. 

5.4 Påverkar chefer sina anställdas beteende genom förstärkning och 

kommunikation om etiska riktlinjer? 

Av de tillfrågade cheferna hade alla någon form av ledord, riktlinjer eller värderingar inom 

företaget som de arbetade efter. Några chefer var osäkra på om deras riktlinjer verkligen kunde 

betraktas som etiska då de inte uttryckligen kallades för etiska riktlinjer, men baserat på 

definitionen i litteraturen är de etiska då de är uttalade, handlar om vad som är bra uppförande, leder 

till önskat beteende samt har som syfte att påverka individernas tankesätt och attityder (Wood & 

Rimmer, 2003).  

Överlag verkade riktlinjerna vara skapade av någon annan än de intervjuade cheferna själva, vilket 

kan vara en förklaring till varför cheferna var osäkra på vad riktlinjerna egentligen hade för syfte. 

Istället kom riktlinjerna från lagstiftning eller från kedjan deras verksamhet ingick i. Tidigare 

forskning menar att riktlinjer, för att vara effektiva, behöver skapas, diskuteras och distribueras på 

ett sådant sätt att den uppmuntrar de anställdas inblandning i processens alla steg (Stead et al., 1990; 

Wood & Rimmer, 2003), något som inte verkar ha skett på de undersökta arbetsplatserna.  
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Trots detta menar cheferna att de anställda är medvetna om antingen riktlinjerna eller att de på annat 

sätt vet hur de ska bete sig i etiska dilemman. Detta skulle kunna innebära att det etiska klimatet 

egentligen inte formats av de skriftliga riktlinjerna, utan att det kan finnas oskrivna värderingar som 

istället påverkar de anställdas beteende. Dessa liknar beskrivningen av etiska koder i den tidigare 

teorin. Så länge de etiska koderna kommunicerar samma etiska klimat som chefen förordar är det av 

godo, men då säljare särskilt ofta ställs inför etiska dilemman är det förmodligen viktigt att som 

ledare ha kontroll över de skriftliga riktlinjerna om de etiska normerna skulle börja avvika. Oavsett 

om riktlinjer eller oskrivna värderingar används menar cheferna att de förmedlar de etiska 

värderingarna genom kommunikation av olika slag. 

Precis som när det gäller bestraffningar för att direkt påverka de anställdas beteende är det oklart 

om bestraffningar används för att förstärka de etiska riktlinjerna, och i förlängningen det etiska 

klimatet och beteendet. Även om detta krävs framtida forskning för att reda ut hur verkligheten 

egentligen ser ut rörande denna påverkansmetod. 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att det finns etiska riktlinjer på arbetsplatserna och att 

cheferna kommunicerar om dessa för att påverka de anställdas beteende. Huruvida cheferna 

förstärker de etiska riktlinjerna med belöningar och bestraffningar är dock oklart. 

5.5 Påverkar chefer sina anställdas beteende på något annat sätt? 

Som svar på de ospecificerade frågorna dök ytterligare två metoder upp som skulle kunna ha 

påverkan på de anställdas beteende. Två chefer menade att det är viktigt att alla mår bra och har kul 

på jobbet. Denna faktor saknas både i den teoretiska modellen och i den tidigare litteratur som 

modellen grundats på, och dessutom var det endast en femtedel av cheferna som nämnde denna. 

Den är ändå värd att nämna av två orsaker. Dels för att samtliga empiriska resultat kan vara av 

värde då tidigare forskning har varit mer normativ än deskriptiv (Brown et al., 2005). Av den 

anledningen kan påverkansmetoder ha missats, som en empirisk undersökning alltså skulle kunna 

upptäcka och, med hjälp av utökad forskning, verifiera. Trivsel på jobbet kan dessutom vara en 

faktor som i sig kanske inte bidrar till ett etiskt beteende, men som spelar en stor roll för 

effektiviteten av övriga påverkansmetoder. På en arbetsplats där trivseln är hög ger troligtvis 

kommunikation bättre resultat än om de anställda är avogt inställda till arbetet, till exempel. Detta 

samband är dock outrett och skulle behöva mer uppmärksamhet i framtida studier. 

Ytterligare en chef uttryckte att det är viktigt att de anställda får inflytande över det arbete de utför. 

Detta uttryck går att koppla till den fjärde komponenten i Treviño, Hartman och Browns begrepp 

moral manager, som de kallar för empowerment (Heres & Lasthuizen, 2012). Eftersom denna 

komponent nämns sparsamt i den tidigare litteraturen och endas nämns av en av tio chefer har detta 
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inte tillräckligt stort genomslag i denna studie för att kunna bekräfta empowerment som en viktig 

påverkansfaktor. Den kan dock vara intressant att forska vidare kring då denna faktor också bygger 

på empiriska svar. Den kan också vara ett viktigt komplement till övriga påverkansmetoder då en 

medarbetare som känner ansvar över sitt arbete också har större sannolikhet att känna ansvar för sitt 

eget beteende, och därmed blir mer mottaglig för sådan påverkan som vill främja etiskt beteende. 

Slutsatsen är alltså att det visserligen dök upp andra påverkansmetoder än de som finns angivna i 

den teoretiska modellen, men eftersom dessa faktorer nämndes av så få chefer finns det inte 

tillräckligt stöd för att kunna motivera en justering av den teoretiska modellen. 

5.6 Bidrag 

I studiens inledande kapitel beskriver Huberts et al. (2007) att etiskt ledarskap innebär att ledaren är 

en förebild för de anställda, är tydlig med vilka regler och normer som finns och ser till att utdela 

straff när dessa inte efterlevs samt att ledaren är öppen och diskuterar eventuella problem och 

dilemman med de anställda. Efter att ha undersökt 10 chefer i säljande organisationer i Gävle är 

slutsatsen att detta inte stämmer helt överens med hur det ser ut i praktiken. Enligt de tillfrågade 

cheferna är utdelning av straff inte en del av det ledarskap som de utövar. 

Det nämns också i problematiseringen att forskningen kring etiskt ledarskap är otillräcklig då det är 

ont om empiriska studier som fokuserar på just den etiska dimensionen av ledarskap (Brown et al., 

2005) och därmed också dess påverkan på det etiska beteendet. Denna studie har ambitionen att 

fylla ut forskningen kring detta ämne. Då studien visar vilka påverkansmetoder chefer använder sig 

av för att påverka sina säljares beteende uppnås denna ambition samtidigt som studien uppfyller sitt 

syfte som är att bidra till ökad förståelse för hur chefer i säljande organisationer utövar etiskt 

ledarskap, sett ur chefers perspektiv. 

5.6.1 Teoretiskt bidrag 

Skillnaden mellan studiens resultat och tidigare forskning (Brown et al., 2005; Heres & Lasthuizen, 

2012; Mayer et al., 2009; Schwepker Jr & Good, 2007) när det gäller förstärkning av etiska normer, 

både direkt och indirekt, föranleder ett behov att rita om den teoretiska modell som studien utgått 

från. Den modifierade modellen är illustrerad i figur 9. 
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Figur 9 - Ny teoretisk modell över hur säljare påverkas att bete sig etiskt genom etiskt ledarskap (egen) 

 

Liksom i den ursprungliga teoretiska modellen (figur 1) visar den modifierade modellen (figur 9) att 

chefer påverkar sina anställdas etiska beteende genom att kommunicera om etik samt genom att 

vara en förebild. 

Skillnaden mellan de två modellerna är komponenten förstärkning av etiska normer. Enligt 

fältstudiens resultat används visserligen belöningar, i form av bland annat beröm och positiv 

feedback, för att påverka det etiska beteendet hos de anställda. Huruvida bestraffningar används är 

dock oklart då studiens resultat, på grund av motstridigheter i intervjusvaren, varken kan bekräfta 

eller dementera förekomsten av bestraffningar. Denna osäkerhet finns illustrerad i figur 9 genom 

bevarade, men streckade, pilar. 

Studien bidrar med nya insikter för den företagsekonomiska teorin då den bekräftar att förebild och 

kommunikation om etik är påverkansmetoder som används av chefer i praktiken, samtidigt som den 

ifrågasätter tidigare forskning när det gäller användandet av bestraffningar. Skillnaden mellan den 

teoretiska modellen (figur 9) och befintlig litteratur (Brown et al., 2005; Heres & Lasthuizen, 2012; 

Mayer et al., 2009; Schwepker Jr & Good, 2007) behöver dessutom undersökas vidare, vilket ger 

upphov till nya förslag på framtida forskning. Exempel på sådana förslag tas upp mer detaljerat i 

avsnitt 5.7 Framtida forskning. 
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5.6.2 Praktiskt bidrag 

Efter den avslutande diskussionens genomgång av de fem forskningsfrågorna ökas förståelsen för 

hur chefer i säljande organisationer utövar etiskt ledarskap, sett ur chefers perspektiv. Det kan bidra 

till att öka aktiva chefers förståelse för hur de själva kan påverka säljares beteende genom sitt 

ledarskap. Genom att reflektera över sitt eget tillvägagångsätt och hur det skiljer sig eller 

överensstämmer med de metoder som tas upp i denna studie kan chefers etiska ledarskap utvecklas. 

5.7 Framtida forskning 

För det första så skiljer sig de empiriska resultaten i denna studie mot tidigare forskning när det 

gäller användandet av förstärkning av etiska normer, det vill säga belöningar och bestraffningar. 

Detta då de intervjuade cheferna hävdar att de inte använder bestraffningar alls, medan litteraturen 

lyfter fram denna metod som väsentlig för påverkan på de anställdas beteende. Det är dessutom 

oklart om dessa påståenden från chefernas sida är tillförlitliga då de på följdfrågorna svarat att de 

kanske använder sig av bestraffningar ändå. För att skapa klarhet i hur det egentligen förhåller sig 

med användandet av förstärkning av etiska normer finns det ett behov av framtida forskning kring 

detta ämne. Genom att ställa fler frågor till respondenterna om förstärkning av etiska normer och 

specifikt ställa frågor med andra ordval än just belöningar och bestraffningar finns det goda 

möjligheter att få mer tillförlitliga svar. Det vore också intressant att undersöka varför denna 

påverkansmetod inte används om det är så, och om det kan medföra fördelar om den implementeras 

eller om den undvikits av en anledning, till exempel då den kanske gett negativa bieffekter.  

Som tidigare nämnts i den avslutande diskussionen är en intressant angreppsvinkel när det gäller 

etiskt ledarskap att undersöka på vilket sätt de olika påverkansmetoderna förhåller sig till varandra. 

En hypotes skulle kunna vara att de är komplement till varandra, dvs. att om till exempel chefen är 

en stark förebild så kommer också kommunikationen om etik att gå lättare och bli effektivare. Det 

skulle å andra sidan kunna vara så att de är supplement till varandra på så sätt att om en anställd är 

svår att kommunicera med kommer det vara desto viktigare att bestraffa denne för att den ska förstå 

vilka beteenden som anses godtagbara. Det skulle också kunna vara så att kommunikation om etik 

inte fungerar så bra på grund av språkliga brister, och då kanske det istället är förebild som blir en 

otroligt viktig påverkansfaktor. En av cheferna i studien uppvisar ett exempel på hur en 

påverkansmetod kan ersätta en annan då denne tycker att det kan vara svårt att vara en förebild för 

anställda som arbetat länge i företaget, men istället nämner kommunikation som ett påverkansmedel 

i en mycket högre grad än övriga respondenter. Att resultatet tyder på att metoderna är supplement 

till varandra behöver dock inte utesluta att de kan förstärka varandra också. Ett förslag på framtida 

forskning är alltså att utreda hur relationen mellan de olika påverkansmetoderna verkligen ser ut. 

Det skulle även vara av värde att i framtida forskning vikta olika påverkansmetoder baserat på 
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genomslagskraft. En sådan kunskap skulle kunna vara användbar i praktiken för att hjälpa företag 

och chefer se vilka metoder som är viktigast och effektivast när prioriteringar kring dessa behöver 

ske. 

När respondenterna i studien fick svara på ospecificerade frågor kring påverkan på anställdas 

beteende dök det upp två faktorer: att de anställa mår bra/har kul på jobbet samt att de anställda får 

ansvar och inflytande över arbetet de utför. Båda dessa faktorer är värda att undersöka vidare i 

framtida studier, där fokus kan läggas på någon av dem. Den framtida forskningen kan ha som syfte 

att ta reda på om de olika faktorerna ”se till att anställda trivs” och ”ge de anställda ansvar och 

inflytande” används av chefer som fristående påverkansmetoder. Forskningen skulle även kunna 

studera ifall dessa faktorer har inverkan på någon av de påverkansmetoder som innefattas av denna 

studies teoretiska modell.  

Ytterligare ett förslag på ett framtida forskningssyfte går ut på att undersöka det etiska ledarskapets 

påverkan på de anställdas beteende ur de anställdas perspektiv. Genom att också låta de anställda 

komma till tals skulle förståelsen för den etiska dimensionen av ledarskap och dess påverkan på de 

anställda kunna fördjupas avsevärt. De anställdas perspektiv skulle också kunna konfirmera chefers 

upplevelser för att utröna om det faktiskt blir en effekt, eller om effekten bara är upplevd. I dagens 

litteratur är denna typ av forskning ovanlig, vilket ytterligare motiverar behovet av empiriska 

studier om ämnet. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1. Intervjurespondenter 

 

FASTIGHETSBYRÅN, Stefan Tröjbom 

SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING, Jonas Östblom 

MÄKLARHUSET, Mikael Andersson 

VILA CLOTHES, Anna Eriksson 

CUBUS, Evelina Holmgren 

LINDEX, Anette Lättman 

INDISKA, Anna Höglund 

STADIUM, Johan Hansson 

HILDEBRANDS GULD, Monika Tröjbom 

CLARION HOTELL WINN, Emma Norelius 

(Intervjuerna genomfördes 13/4-17/4, 2015) 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

1. Vad anser du att en ledare kan göra för att påverka de anställdas etiska beteende? 

Ta reda på chefens syn på ledares påverkan på det etiska beteendet 

 

2. Utövar du någon form av etiskt ledarskap? På vilket sätt? 

Ta reda på hur chefen utövar etiskt ledarskap 

 

3. Gör du något för att påverka de anställdas etiska beteende? Vad? Varför? 

Ta reda på hur chefen utövar etiskt ledarskap 

 

4. Har ni några etiska riktlinjer? 

Ta reda på om det finns några uttryckliga etiska värderingar 

 

5. Är de anställda medvetna om dessa? 

Ta reda på om de etiska värderingarna förmedlats till säljarna 

 

6. Kommunicerar ni era etiska värderingar (riktlinjer) med era anställda? På vilket sätt? 

Ta reda på om ”kommunikation kring etik” används som påverkansmedel 

 

7. Tycker ni att det ger effekt? 

Ta reda på synen på ”kommunikation kring etik” som påverkansmedel 

 

8. Vad tror du om belöningar och bestraffningar för att påverka de anställdas etiska 

beteende? 

Ta reda på synen på belöningar/ bestraffningar som påverkansmedel 

 

9. Använder ni er av belöningar eller bestraffningar för att påverka de anställdas etiska 

beteende? 

Ta reda på om belöningar/ bestraffningar används som påverkansmedel 

 

10. Har ni någon annan metod/ hur gör ni annars för att få de anställda att arbeta enligt de 

etiska riktlinjerna? (för att få de anställda att bete sig etiskt?) 

Ta reda på om man påverkar de anställdas etiska beteende på något annat sätt 

11. Tycker du själv att du beter dig på ett etiskt sätt? (Agerar du själv i enighet med de etiska 

riktlinjerna?) 

Ta reda på om ”ledaren som förebild” används som påverkansmedel 

 

12. Tror du att ditt eget agerande (i olika etiska situationer) har påverkan på de anställdas 

etiska beteende? 

Ta reda på synen på ”ledaren som förebild” som påverkansmedel 


